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X venfte år hafya förflutit, tedan den förra

delen af detta arbete lemnades i allmäahe*

tens händer, och desae är hafva beredt en
iranska rik skörd ät var vettenskap. De
iförsak jag djelf h^t tillfälle att au6taUa,

sammanlagde med ntiändskm kemisters arbe*

ten i denna väg, hafva förökat närvarande*

del till. mer äa dubbelt, mot hvad den
i början var ämnad att biifva»

En undersdkning af blodets samman-
^^tning, som skulle synas nog vågad der

jag haft Fourcroy, Vauqvelin, Par«-

mentier oeh Deyeux till fdregängaare,

har satt mig i stånd, att rätta åtskilligt rö-

rande blodet i den förra 4lelea, och ådaga-

lagt flera för djurkemien vigtiga sanningar.

Den har öfvertygaC mig, att denna vet-

teuskap hittills varit ett stjufbarn, afven i

de kemisters händer,- hvilka den har mest

att tacka för sitt upphof och sin- utbild-

ning, och då den nya undersökningen af

blodet hår så vigtig inflytelse* på hvad jag

i denna del afhandlat, sä skall jag, innan

vi återtaga beskrifningen om kroppens of.,

siga organer, först anfi^ra denna analys*

Närmare undersökning af BlodttB

^ ^ sammansättnings

Pe flesta försöken äro anställde med
jixblod, jag skall derfört först omtala detta»

' f)Jurk€mi€n. xi. DsL x*



^
och sedan menniskansi som i det hela hogi(

ebetydligt 'SkiUjer sig •derifrän»

Det är ett allmäjit kändt fenomen^ alt

blod, som svalnar utom kroppen^ smäning*

ofti steloar^ men att den stelnade massan

efter hand krymper och 3Utligen blir sim-

mande i den äunu flytande delen af bio*'

det; man kallar den iöttsL Blodkaka och den

»edaare Blodvalten (Serum)*

Tag har i förra delen anfört^ att blo'

det , säclant det omföres i vära Idror, be-

star af en flytande, gulaktig vätska och en
uppslammad, högröd eller inörJe^brnn massa,

som, fint fdr<lelad, siräfvar 1 flen förra. Vid
blodets analys vore det af yttersta vigt att

lunna afskilja denna färgande., uppslamma^

de del frän blodvattnet; men detta låter

icke göra sig, utan en ganska betydlig del

åf serum stannar alltid i färgämnet*.

Då blodet coaguleras, stelnar tradämnet
och binder i sin massa den uppslammade
färgen, hval^id man far större delen af

blodvattneC fritt frän färg; men man kan
icke afskilja det sista af blodvattnet från
Icakan. Skaka^^ blodét under stelningen., si
lossnar färgen från kakan och uppslammar
sig* i den flytande delen, l^emnas denne
då i ett djupt glaskärl, pä ett kyligt atäUe,
s& sjunker färgämnet* sminingom till bott.
nen, och ,den klara vätskan kan afhäilas*
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Men de kunna ick^ åkiljas genom siiuingi

ty fäxgen går igeooBoL det taiaate. papper i

man kacL säledés icke pä*dettä «ätt afdiyp;!

färgämnei från blodvatien^
é

1. Stodkaiarii

Slodkakan bildas af trädämnet, som stef-

Aar och binder deri uppflammade färgen^
och den består af trådämne öch färg, s^mi
blodvatten , sdnri idke kaii fullt iitpressn^

derutur. Trädämnet tillhörer icke färgen, u-

tan blodets flytande del^ hvari det var Upp-'*

löst; ty åedan det éh gäng är doagiilleradt, sa

är det olösligt 1 vatten, men deremot^ orrt

man innan, stelnandet gjuter blod ivatceii^'

så upptöset det sig fullkomligt^ Trådäm-
tiet utgör en ganska ringa del af blodka-

kan, och den flytande delen af blodet in-

nekäUer Ické mer' äri ett påf tUserideUif

deraf. Färgämnet utgör ganska mycket af

kakan och blodvattnet ar dessömni^agte be-*

étändsdei/

för att, si mycket möjligt Var, befriä

j^Van från. det ^ednare , skar jag den i\nn^

na ' skifvor', hvilkä jag lade pä sugpapper,

tiUs detta icke mera fugtades och skifvorne

begynte torrksl på ytän« Perefter blöttes

dessä bitar i kallt distilieradr Vatten,* så

länge detta färgades det mindsta deraf, hvär-

«fter en hopåltadi, gråaktig ma»sa återstod ^

fPia fullkomligt liiaiade klappadt e^b titla^



IV

kadt icdtt. Bet vur tri^ämne, befril^dt tAvi,

färg och frän blodvattnets fasta beständs.

delar. Denna aftvättniag går ganska lång*

samt 9 emedan färgen instånges a£ trädäipét,-

8om oupphörligt mäste tryckas sönder, och

slutligen återstår, efter en kaka afettqvar-

ters volum, endast några smulor af det rena

tradämnet. Sedan jag förskaffat mig detta

ämne i en tiiiiäcklig qvautitet, försökte jag

att noggrannt utröna desa egenskaper och
förhållanden. Följande aro resultaten af

dessa undersökningar:

a. Trädämfiets kemiska förhållande*

1. I kallt vatten är det alldeles olösligtj^

I kokande ViUten skrumpnår det och färgar

vattnet, efter några timmars kokning, mjölk-

aktigt, nästan såsom silad bensoppa. Un.
der kokningen utvecklas ingen luft. Det
vatten, hvarl trSdämnet blifvit kokadt, fäl-

les af garfämne i skiilda, smärre flockoi:»

söm icke sammanbaka i värme, hvarmed
trådämnet skiljer sig frän en upplösning af

limm. Afdunsta^ denna lösning, så kan den
icke bringas att gelatinera,, den mi vara'

intorkningen huru nära som häldst. Slut*

ligen lemnar den en torr, hård och skör

massa, som har en ganska angenäm smak
^af färsk buljong, alldeles icke lik smaken af

det skarpa, salta köttextractet. Efter kok-

ningen ined vatten har trådämnt^t förlorat

•ain egenskap att svälla och upplösas! ättiksyra.;

~ - •

(



>

v

%• J alkohoi upplöses, genom lin.^Jsam

digestion, en ringa del deraf. Det upplö-

iita/är likväl icke trådämne, utan ett sUgs
fett, som fälles dä alkoho(a blandas med
vatten, och som efter afdunstning återstår.

Kokas trådämuet sedan ifxeå mera alkohol,

så iippldses intet, oeh ,trädämnet har ge«

nom- denna behandling icke förlorat sin lös-

lighet i ättiksyrau Det fett, som upplösé^

stf alkoholn, finnes» efter all sannolikhet, ic-

ke fälrdigt i trldämnet, utan nybildad ge*

nom alkohol ns åverkan, pä lika sätt, som
Ti sett, att hjerQämnet* (x. Del. sid. 73*) af

alkohol förvandlas till ett slags fettväv*

3* I ather förbytes trädämnet till ett eget

fett, som efter dennes afdunstning äterstär.

Det har en skarp, oa.ngeniim, stinkande

lukt,, och liknar fullkomligt det, hvartiil

gall^mnet förbytes af »thern. Man er«

häller långt mera af detta fett med aether,

än det som fäs med alkohol. Denna om-

ständighet got, att sä väl alkolhol som as-

ther icke bdra utan undantag användås vid

animali^ka analyser, och har sannolikt gif-

vil upphof åt de vaxlika produkter, man
med deras tillhjelp trott sig hafva utdragit

ur åtskilliga cijuxämnen.

•

* * f

4* Ofvergjutes det ännu 'mjuka träd*

ämnet med ättiksyra, sa sväller det t ögon'

blicket, blir genomskinligt och förvaA^i^^

i värme till ett klart, dalrande gelée. Ko«
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... VI

4«Ua gelé« iiie4 välten » så uppldseft

största delen deraf med utveckling af en
ringa portion qväfgas. L/ösningen är 'färg-

lös och har en fadd, syrlig sm^k. Afdun^^^

stad vid lindrig yärm^, öfverdrager den sig

med en genomskinlig hinna, och blir slut-

ligen åte^r gel^tinös, men alldeles p}ik den'
gelatin:!, spm fas stelnande limm. £fcei:

full intorkning ät^rstär <en genomskinlig, i

Jcaiit p^h kokande vatten fullkomligt plöslig

massor Blandas en upplösning af tråd-

ämne i ättika med blasyrad ammoniak, sä

fälles trä^ämnet me4 hvi^ ^^^Bf ^^^^ \uVt

af blasyra, och utan 'att ättikan mättas. Det
fälles äfven af ammoniak, men ett öfver-

skott af alkalit upplöser fälliiin^en åter*

liösningexi fälles för öfri^t af syafyelsyrai

salpetersyra pch saltsyra. Fällningen är

Jiyit och består af Jyådämne, fo^ena^t med
4en fili^rupna syrai^; bortsköljes syran på
silpapper mfsd kallt vatten, så begynner
fällningen ater upplösa sig till ptt pklart

^^lero. I>etta slem. ^r ^yagt sur(, pch det

som fas med salpetersyra har gul färg. I>et

poagulera§ at§r, pm mera afj denj nyttjade

mineralsyrån tillsättes, ^rädämnet förhål-

ler sig således till dessa syror, på alldeles'

samma s^tf spm gallämpet, (såsom jag fram-

0elfs kpipmef ^tt yisa,) m^d deu skillnad,

att det med syrorna förenade gallämnet har

allt anseende af ett grönt hartz. Torrkas

4en*med ^n af dessa syror erhållna fällnin-

gen u? trådämnets upplösning i ättika, $3^
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VI£

Jen 'sedan tvättas, uiaa att upplöjas;

mea den behåller, äfven eftec den bast»

tvättning, egenskapen att rodna lakmuspap-

pei^t»

4. Saltsyra göt tradämnet tSUre ,än för*

ut, utveckJar derur qväfgas, men upplöser, äf.

• ven i kokning, endast en ganska pbetydlig del

deraf* JDea erhållna lösningen fälies h var.»

ken af ammaniak eller af blodlut* Afdun.

stadt lemnar den en mörkbrun massa, hvar- •

•

jjir caastikt kall utvecklar litet auunoniak* •

X>en fälles af garf^mne' i skUlda flockor,

och kan icke bringas att gelalinera. S.iltsy-

iran sönderdelar således trådämnet i kokning»

på nära lika aätt som kokande vatten, och

förenar eu liten d^i af dess qväfe och

väte till ammoniak. Behandlas txådämj^et

nied en mycket cofi^entrerad saltsyra, så

blir blandningen tillika fiolett eller röd.

Det med ^itsyra digeierade olösta tråd.

Umnet är hårdt och skrumpnadt. Borttvät-

tas syran med ofta päslager vatten, 5ä sväl-

ler det till ett surt, gelat^npst slem, ^oni

genom uppvärmning upplöses. JLiösniagen •

-reagerai starkt för syra. Den fålies.sä väl

af mer tkllBling^n syra, pom af alkali» Träd-

Smnet har säiedes (len egenskapen, att för*

enas med saltsyran till en syrlig kropp.

]ded en jipgä portion syra är den lovlig i

vatten, ft^Ut mättad deremot, är den olös.

lig» men genom tvättning ined vatten kan

syran bortskatfas, så att den återbringas till

sitt >ni»f«auia af syrfeajt och iyppl<>«««*

t



VIJC
*

5. Conemtftfaå tvafveUyru tftftrtar ecfc

föistorer trådämnet. Utspädd med 6 delar

vatten färgar déa sig i digeétioti ibed tråd.

ämnet )rddaktig. Upplösningen förhäller sig

som den i saltsyra, och trädämnet ger med.

évafveisyran, likasom med saltsyran, en lös^

lig och en alldeles olöslig sur förening.

6« JDigereras trådämnet med salpeter*

>yra, af skedyattehs vanliga styrka^ A ut-

vecklas qviifgas, tiädämnet blir gult och

skört och vätskan iår en ,
gul färg. -På dess

yta afsättes litet fett* Samlar man de gas-

forraiga produkterna, sä finner man deri

inga tecken till salpe.tergas. JSfter ^4 ti*

mars digestion upphörer vanUgen syrans ä-

verkan och trädämnet är förvåndladt i en
citrongul massa, som ligger pä bottnen I

vätskan. Afhålles lösningen, och* den gula

massan tages på filtrum och tvättas, sä blir

den, i mon som den Öfverflödiga salpeter-

syran bortsköljes, mer ocli mer pomerans-

guL Tvättad, till dess det genomlöpande
vattnet icke mera reagerar för syra, har den

ännu icke förlorat sin egenskap, att svagt

rodna lakmuspapperet. • Denna gula kropp «

upptäcktes först af Fourcroy och V au-'

qveiin, då de behandlade kött med sal-

petersyra, x>ch de uppgåfvo den «äsom en
egen, serskilld, genom salrpetersyrans åver-

kan på köttet nybildad syra, som de kal-

lade guUyra. Den löses i caustikt alkali med
brandgul färg, äfvensä till en del i ätcik*
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t3L

syradc lali. ]QehandIad med äi^rvu mer sal.

petersyra, får man en massa, tom försatt

med litet kali, detonerar di, den Upphettas»

sisom em den vore blandad med salpeter.

Denna omständighet väckte de fraqska

kemisternas förundran, dl de icke fun«

no salpetersyta i sin nya syra. Kokas
den gula kroppen med alkohol, så upp.

löses ett gult fett, som under afsvalning

Ster fälles. Detta fett bildae här, genom
aikohelns åverkan, pa lika sätt, som af o-

förändradt trådåmne. Digereras denna gula

kropp med fint pulvriserad kolsyrad kalk,

sä uppkommer en svag och länge fort- »

. farande fräsning, och man erhåller en gul

upplösning. Afsilas denna frän den olösta

gula massan, afdunstas till syrups.consistens

Och blandas med alkohol, så delas återsto-

den i tvenne delar, af hvilka den ena blir

*olc5st i alkoholn, och*v|sar alla karaeterer

af äpplesyrad kalk. Sönderdelad med svaf-

velsyra, ger den gips och åpplesyra, gul*

färgad af något vidhängande från den gu*

la massan. Det i alkohol upplösta ar gult,

och ger, efter afdunfttning, salpetersyrad

kalk. Det som icke löses vid digestionen

med kolsyrad kalk, har förlorat alla tecken af

syra; .méri om det med en annan syra, t. ex.

saltsyra, befriaa frän Öfverflödig tillsatt kalk.

jord, så ingår det en förening med den i öf*

verskott tillsatta saltsyran och återiår sina

förra egenskaper af en svag olöslig syra. Den
förmenta gula syran är såkdqs icke annat iu
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tfn éörening areit, genom^talpetiersyrasis I*

verkan gulfargadt trädämne, med salpeter-

syra och äpplesyra» den sedaare bildad af

tråd^mnet och salpetersycaa; och denna su-

ra kropp har, liksom de med saltsyra och

svafveisyra, tvenne grader af syrhalt; et(

titaximum, hTarvid den smakar sur €ich åt
' ljust citrongul, och ett minimum, hvarvid
den är pomeransgul , men behåller sin o lös-

lighet 'i vatten. — Salpetersyran , som bltf-

vit digererad med trädämnet , innehåller

en liten portion deraf upplöst , samt for

ofrigt en betydlig qTantitet appler^ra.

Den är ljusgul till färgen och Wir fvid
öfvermättning med cau»ti]ct aU^li» mörkt
brungul»

7. I utspädt caustikt alkali sväller träd-

Smnet, blir genomskinligt och^eléeagtigt»

och upplöses sTutligeii. liösiiingen är gnl,

nägot stötande i grönt och luktar af lut.

Blandad med en syra, får man en hvit

fällnig, som sminingom bakar tillsamman*

En mättad upplösning i caustikt kali ysras »

af alkohol, m^n deuae qvarhåller i upp»

lösningen en del trädämne med kalit» ^
Afdunstas den alkaliska upplösningen^ s!k

coaguleras den mot slutet, Sannolikt un-

der det att alkalit krolsyr^s» Den fäJl.

ning, som .med ättiksyra erhälles ur den*

na lösning, upplöses icke i ett öfyerskott

af ättiksyra; tradämnet har- säledes genom
alkalits äverkan lidit någon förändring, e«
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huru det icke, såsom Fpurcroy uppgifver,
blifvit föxbyu till £etU

8* I caustik ammoniak förhaller sig trad-

ämnet alldeles såsom i ättiJ^syra. Xiosnia-

. gen €älle« icke af Modlut, men Täi af sy.

ror. Ättiksyra upplöser äter dea fällnings

som. därmed ^rhä^UeVt
«

g. Torftkat trådVmnet, sä bildar det en
hälft genamskinllg^ hård och ^g massa* Det

. brinner trögt tilt itakn 90h X^mnar en por«

tion benjordr «

b. Färgämnet j wh its$ k€mS$id förhtllandenf

En del af det, tfll blodkakans uttvätt-

.
ning använda, vattnet impregnerades sa län-

ge med färgämnet, som det syntes upplösa
nägot. Detta vatten var sä starkt färgadt, att

det i ett glasrör af J tum? diameter, yar full-

komligt (^enomskii^Iigt. Det had# eu syag^

. blodlukt, en saltaktigt söt, och derjemte så

äkli^ $m«Ll^, »tt det iatt retade UU Jcräkning,^

a) En del ai^ dettsi färgämnehaltiga vat»

ten upphettades i en retort, försejd med
gafutveckliugsröi:, Det blef derUnder , mer
och' mer mörkt, ogenomslcinligt i kanterna
och coagulerades slutligen till en tjock gröt,

som skummf|.de starkt, Den gas^ 90m gick

öfver, upphemtades i. barytvatten, hvilket

icke det mindsta ^runiladesi den tycktes ick^
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Tara annat än atmosfensk luhf och utgjor-

de endast 4 af den, som imian kokningea
rymdes i den torna delen af retorten. Goa-

guleringen skedde således utan merklig gas-

utveckling. -—Icke eller utvecklades någon
gas, ii det färgade*vattnet coagulerades med
alkohol, men coaguluia behöll vätskans Ijuu

sare rdda färg, äfven efter «torrkniog. .

b) Den ' coagulerade massan silades än-

nu het genom papper; det genomgångna
var klart och rödaktigt. Under afsval|iiri-

gen mörknade det, blef ogenomskinligt och
afsatte den iterstäende, upplösta delen af

färgämnet. Det erhållna färgämnet skölj-

des med vatten och löstes deraf åter till ea
ringaqvantitet, hvaraf vattnet*färgades svagt

rödt. Det insugna sköljvattnet utpressades

och massa!n torrkades, utbredd pä ett post-

linsfat i 70 graders värme.

c) Det genomgångna oklara vattnet

,

Uvarur färgen coagulerat sig, upkokades å-

ter och silades varmt , hvarvid en grönaktig

vätska gick igenom, och lemnade.en por*

tion coaguleradt färgämne* ' Det var denna
gröna vätska, som Fourcroy, för flera år

tillbaka, angaf såsom en, genom kokning af

blod, bildad galla. Den afdunstadés vid
lindrig värme, i en flat postlinsskäl till torr-

het; hvarunder den luktade svagt och obe-

hagligt af byklut.



d) Den intorxkadc massan vac ^xCract*

lik och gulbrun. Den Öfve rgots med* spu
rifUS och diregerades dermed, hvarvid en
del upplöstes med brun färg. liösningen
afskiljdes «och afdunsrades* pi ett flått kärl^

hvarefter ^tt brunt, med koksaltskrystaller

xikt blaudadty extract återstod. Detta ex«
tract reagerade för alkali och fuktades ha«
stigt i luften. Det smakade nästan likt kött-

extractet, men mindre pikant och något al-

kaliskt. Upplöst i Vatten, fälldes det svagt
af syro* och garfäihne. Xremnades det nå-

gon, tid L öppen luft, så att alkali t kolsyra-

des och det sedan öfvejrgöts med alkohol , sä

lemnade denne, jemte kolsyradt alkali, ea
portion af en brun, trädämnelik massa o-

löst, och lösningen blef gulaktig. . Efter
afdunstning äterstod koksalt i rediga kry.

ställer, samt en ganska ringa portion af ett

gulbrunt extraot, som intorrkade emellan
kr7Stallerna. Detta extract reagerade hvar.

ken för syra eller alkali, smakade skarpt

och nigot salt, ej olikt köttextractet, lamt
lemnade efter förbränning fritt alkali.' Det
hade derföre all likhet med köttexiractet,.

med undantag, att det icke hyste fri syra«

Alkohol.éxtractet af färgämnet bestod såle-

des af kali och tråd- eller färgämne pch ett

eget extract,. ej olikt köttets»

te

e) Detta egna extract, var det, såsom

köttéxtractet, mjf^lksyradt alkali? För ^tt

underaöka . detta, fordiadea en slörret mas^



XIV
é

I

af blod, emedan del deri inaehåiles till eil

ytterst ringa qvantatet^ Jag blandade derfö-

re i en jerngryta i kanna blod med s kan-

nor vatten, och lokade blandningen tilU

blodet, fullkomligt coagulerat, hvarefter

den varma massan silades genom linne. Den
genomgångna vätskan var röd, och^afsatte

under afsvalning litet färf^änine« Den in**

kokades (ferpä till eil lialfstop återstod, af*

silades från det fal Ida färgämnet, och af*

röktes .slutligen* till torrhet i ea postlins^

skäl.. Under denna långvarigare operation

hade alkalit huunit biifva kolsyradt. Då
den torra massan öfyergöts med alkoboL

upplöstes inteC alkali och trldämne, utaH
endast koksalt och det ifrågavarande ex-

tractet. För att afskilja koksaltet fi^n det

förmodade* mjölksyrade ankalic, afrökte» al-

koholn, och extractet upplöstes i vatten

hvarefter det fälldes ined svafvelsyradt sil&

ver. Xiösningen' afsilåderf frän det salcsy«

rade silfret och afdunstades, hvarefter den
torra massan blöttes i alkohol, som lemna^

de det svafvelsyfade saltet olösta JLösnim
gen i alkohol hade matallsmak^ deraf att

iitet öfverskjutande svafvelsyradt silfver, ge-

nom dubbel frändskap^ sönderdelat en de|

af det mjolksyrade saltet och bildat mjölk,

syradt silfver. Alkoholsolutionen försattes

aned litet svafvelsyra, utspädd med alkohol,

bvarvid .svafvelsyradt alkali fiilldes. Den
sura vätskan silades, behandlades med koN

•eyzMU bly> o^h g^f eu lösligt blysalt af «ö(

r
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fmaky som i kokning med Uj^iete fäzhöil

sig alldele» •åflom xnjölksyradt bly, (Se a*

DeL sidé 439» 44a.) Detta försök hade så*

ledes bevisat I att blpdet inneiiåiler' en Ii*

ten portion mjdlksyradt alkali, sannolikt**

införd från köttets vätskor, genom sugädroN
na, oeh ämnad att uttömas med urinen*

Detta mjdlksyrade kali liade/ crfter all san^

Aolikket, lika så litet som koksaltet , tillhört

färgämnet, Ujtan härörde från det biodvac^

ten, som. stannat i biodkakan.*

f). Det i alkohol olösliga c) löstes i

Vatten. Dervid lemnades en ny portion

Coaguleradt färgämne olöst. Dettn iiade

förut varit upplöst i natronet, hvarutur

det btijvit fälldt, dels af alkoholn ock dels

af kolsyra. Det upplösta innehöll alkali

Och ett eget djurämne, likt det som fås di
ttädämnet kokas i vatten, ock fi^renadt med
en btnterhalt; af ofälld ägghi^ite och färg.

ämne: dessa fälldes af ayror; men sedan

nikalit blifvåt mäctadt, återstod ännu en por-

tion, eom filHdes af garfämne i ätskillde

flockor. Detta ämne hade sannolikt biif*

vit« bildad t genlini, kokningens verkan pJL

lärgämnet under coaguleringenn^ Jag hado

if Fourcroy'*, samt af Deyeux's och

Parme ntie r^ä uppgifter, anledning att för«

moda en limmhalt deri , men jag kunde hvax-

ken märka mmdsta tecken till gelatering,'

eller, da den ,med garfämae erhållna fäll-

ningen upphettades i vatten^ fä den ^tt iim-
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XVI

'tota tig tillsamman till en spänstig, tamman*

flängande massa, hvarmed limmet alltid sa

distinkt utn^äxk^r sig fcåa trädämn^t ock

ägghviten* • .

Sesse i färgämnets coagulexiiigsvat'

ten befintliga ämnen, tillhörde sannolike

mindst färgämnet, utan hiifvudsakligast det

blodvatten, som stannat i kakan, och som
uCgöx kakaoi ömnigaste beståndsdel.

*

Jag nämnde' att* den undersökta .vät-

skan, innan intorrkningen, hade en ' grön

färg, och att detta föranledde Fourcroy
att anse den för galla. Denna gröna färg

tillhörer det i alkali upplösta färgämnet och

kan med konst eftergöras, om färgämnet

upplöses i caustikt natron, utspädes med
Tatten,och lindrigt uppkokas. Den synes grön

yid dagsljuset och sinutstgt röd vid xeldsljus.

«

Sjelf94i det coaguUrade färgämnet utmär-

ker sig med följande egenskaper: Det kxya^

per obetydligt i torrkning, blir svart, ben-

hArdt, segt och glasigt i brottet. Ännu
vått har det brunröd fätg^^och lukt af palt»

ar grynigt och utan sammanhang, hvarmed

det akiljer sig både från txådämaet och

ägghvitén. :

'

a) Kokadt med vatten hårdnar det na-

gc^t och lösningen innehåller, |em^e ea märk«
Mg
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lig portion tutrmi, ett uppMst ämne ftf all.

deles lika beskaffenhet, som det förut be-.

såxifna af trådämnet ; men i ringare qvan»
titet, emedan färgämnet under coagulerin*-

gen redan undergflr en del af den foräa*

dring , det skall lida genom kokning med
Tatten* I>et kokade färgämet beKäliex sin

mörkp. färg, men förlorar, liksom trådäm-

net, aln löslighet i ättiksyra*

V) Kokadt med alkohol, upplöste denne
derur ett fettvaxlikt ämne, af skarp smak
och en oangenäm i stinkande lukt.

•

c) Öfvergjutet tned ättiksyra sväller färg*

kmnet genast och förvandlas till ett brunt
dalrande gelée. Detta upplöses genom di-

gestion I^ed vatten , under en ringa utveck-»

Ung af 4vä^as» och man får en rödbrun

,

halfklar vätska. Dervid lemnas ett svart

ämne olöst, som vid skölj ning med vatten

blir slemmigt, och somr, äfven efter torrk^

ning y 1 behäller egenskapei^ att reagera för
^

syra* Detta svarta, syrliga ämne är en för-

ening af « ättiksyra och färgäimie, hvilkeC

af någon tiraak, som jag icke kunnat utrö«

na, är olösligt i vatten. Blandas en upp*

lösning af färgämne i vatten med ättiksy^

ra, si. coaguleras den icke, utan blir tvärt-^^

om genomskinligare. Kokas denna upplös-

ning, fiä mörknar den, och efterhand afsät- ,

'

tes en liten portion af den omlalta elösli*

DjurkemUru jli. DeL . Ji-
.
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ga, svarta ftfreningeoy likväl i ringare mängd,
än dä redan coaguleradt färgämne upplöses •

i ättiksyra. Dä xedaa toxiic^adi: färgänuie

blöces i ättiksyra, ^r man mesjt af denna
svarta fällning, och om dess syra mättas

med litet alkali,^ far man färgämnet nästan

oförändrade äter. Jag aaförer dessa omstän-

digheter» säsom bevis, att det svarta, olös* •

liga ämnet icke är någon serskiidt, närma-

re beståndsdel af färgämnet.

Upplösningen af färgämnet i ättiksyra

fälles både af alkali och af blodlut. hålles

den med caustik ammoniak, så uppkommer
'en brun fällning, som, tagen pä filtrum och

torrkad, ger färgämnet oforändiadt äter, och

Éom ånyO| med afsättande af en liten por-

tion af den syrliga, svarta föreningen, id«

ses i ättiksyra. Lösningen, som bilfvit fälld

med ammoniak, har .en ljusgul färg , . och af^

aätter,^ linder afdunslning, ett gulaktigt äm«.

ne i temmeligan betydlig mängd, hvilkét

B^an lätt igenkänner för ägghvite, häsrö*

rande af blodkakans hinteoehalt a£ blodvat^

ten, hvarigenom färgämnet aldrig kan fäs '

'rigtlgt rent och fritti från denna bestånds-

del af blodet.
•

Blåsyrad ammoniak fäJleri u,r färgäin-

nets uppldsning' i ättiksyra en^ brun massa-^

lik den som fälles med ammoniak. Då bå-

da, hvar.försig, utstrykas^ på ett hvitt pap-

per med en pensel, sä visa de samma^nu-
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XIX

ancering af gräbrunt, ehuru det stundom"
iåndt mig, att den med bittdiut erhållna
fiUaingen hade en knappt märkelig drag-
ning i grönt. Jag hade väntat" mig, att, si
vida blodets färg härrörde af uppldst fos.
forsyrad jernoxid

, skuNe jemet fallas af
Modluten med bli farg, och färgämnet blif.
va blått i stället för brunt; detu fdrsök be-
visar deremot, att. Uodiuten har ingen in-
flytelse pt blodets egentliga fugande äm-
ne, och den nästan omärkliga förskuggnin.
gen i grönt, inställer sig aldrig ofcare, an
man användt mer blodlut, än ' som fordra-
des till färgämnets utfällande.

Upplösningen af färgämnet i ättika fäl-
les af svafvelsyra, salpetersyra och taltsyra.
FäliniÄgeii är brun, och blir Under skölj,
ning med vatten, eller under tonkning^
slemmig och sammaahängande. Torr är deix
hård och skör och reagerar för syra på fug.

'

tigt lakmtisp^apper. Den tol icke att skol-
jas, ytan uplöses, i mon som maximum af
syra borttvättas!, till en ogehoihsklnilg mörk.
brun vätska. Färgämnet liknar siledes träd-
ämnet, äfven i detta afseend«. Blandas
ättiUösnijig^a med fosforsyra, si svärtas den
itarkaje äor förut; meui fälles icke.

e) Öfvergjutel med concentrerad sa/t-

!

»yra, och digereradt, eller till och med Jco-
iadt der!, blir färgämnet olöst. Syran ut-
VHklat litet ^»äfga», fir e^ »yag gulakt Ig



färg' '6eh (ällw nSstaif intet, d& den blan-'

das med alkali. Om syran inemot mättas

med alkali och sedan , fallet med blodlut,

sä fär man en ringa blägrön fällning , af

blåsyradt jern. Afdunstas upplösningen i

saltsyra, så får man en dylik återstod, som
af saltsyra diregerad med trädämne. JDét

med saltsyra digererade färgämnet sväller

under sköljning med vatten, i mon som
maximum' af syra börttages, och uppldses

slutligen till en mörkbrun syrlig vätska,

hvilken förhäller sig alldeles likt upplös*

ningen af färgämne i ättika. Den coagule-'*.

ras äter 9 dä mera syra tilsättes. Kokas färg-

ämnet länge med saltsyra, sa har det för-

lorat förmågan, att under skpljning upplö-

sas i, vatten, men behäller ändä alltid en
portion syra, som icke kan borttvättas.

f) Salpetersyra^ utspädd med vanlig qvan-

titet vatten, lemnar färgämnet olöst, men
utvecklar qväfgas och antager i dlgestion en
smutsig gulbrun färg. Färgämnet förvänd-

*

las dervid' pä lika sätt jsom trådämnet, men '

behäller sin mörka färg och'blir efter torrk-

jiing svart.
,

g) Svafvelsyra^ utspädd med 3 till 6

gånger sä mycket vatten, förhäller sig till

färgämnet på lika äätt, som saltsyra. Af-
.vensä vimyram

«

h) CausUk ajnmofäak Upplöser färgäiii»\

net. liösningen äz mörkbrun och &Ues af
I
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syror,' men e) af 'bIodlu# Fällas den med
åttilcsyra» så upplöses fällnlagen åter, om
»yran i dfvexikoc;^ tiiisättes.

i) I caustik lut sväller färgämnet till

ett bxunt geléé ock upplöses, om bland-

ningen utspädef B|ed tillrickeligt vatten

att göra den tunnflytande. Under afdunst-

Xiing coaguleras denna upplösning, sedan
större delen af. alkalit blifyit kolsyradt.

Den coaguleras äfven af alkohol; men al-

ioholn färgar sig röd, och upplöser, ge-

nom det caustlka akalits åtgärd, en del af

färgämnet. Uppl^Ösninfifen af färgämnet i

caustik lut blir, såsom jag förut anfört, un-

der afdunstning grön vid dagsljuset, men
synes röd vid eldskenet. •

k) Om det färgämnebaltiga vattnet^ u-

taxif att upphettas Öfver-rf^^o^, afdunstas till

torrhet på ett flått kärl, t. ex. ett thcfat,

sä mörknar det väl under iatorrkningen

,

men coaguleras icke, och upplöses äter, di
det öfviergjutes med vatten,

'

Desse försök till^ammantagne bevisa,'

att färgämnets bufvudmassa har alldeles

samma natur, som tiadämnet;^; men att de åt-^

skiljas 1 följande : a) i f«trgea, b) genom bi-

behållandet af sin löslighet, hvilken firg;.

ämnet efter afdunstning behåller, dä tråd-

ämnet frivilligt coaguleras i luften, c) X)er-

igenom att färgämnet , sedan det genom vär«

Digitized by Go.



me blifrit eoagullft^adt, är grynigt. 09am«

inanUängande och föga krymper under torrk*

ning, dä deremot txä4ämoet äc fiiamentöH

och krymper starkt*

c. Undersökning af får^dmnm jernhtUtf

såsom orsaken till dess färg,
m

Dä färgämnets betydUg4ste skillnad fråa

trädämnet, tich som vi längre ned skola se^

frän ägghyiten, hufvudsakligast Jigger i far-

gen, och jernoxiden är den enda beständfi»

del, som de icke hafva gemensam, sä Sr

det temmeligen troligt, att denne har en
betydlig, del i färgen* Parmentier och
Deyenx trodde, att jernet.i blodet höUes ^

upplöst af alkalitj liksom i Staels alkaliska

jerntinctur (i* ]>el« sid. 130). Jb^ourcroy

och Vauqvelin deremot pästodo, i kraft

af sina försök , att färgämnet vore saraman*

satt af ägghvite och basiskt (med basis öfver*

mättadt) fosforsyrt^it jérn r mamimum af syr*

sättning, Mina försök öfverensstämma icke

med dessa gissningar, som man lätt skall

finna af följande resultat. 3

Torrkas coaguleradt färgämne , och bran*

nes i öppen degel, sä mälter det, pöser»

röker, och luktar v4dbrilndt ammoniakalislct.

Sluteligen tänder det sig och brinner med
låga, hvarefter ett svampigt, i ytan brand»
gult kol ätéjrstär. Detta kol liter svärligeo

förvaudia sig tiU aska. Det masie dä åat
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pulrrisemB pch i tunna lager utfiTffas töt

hvifglödgningshetta i en öppen degel. Ut-

tages d«t emellanåt, 8å utdunstar det oupp|p

hörligt, i mon som.kdlef förbrinner , än.

gor at* ren kolsyrad ainnioniak. Det for-

8tåö, att maa måste arbeta med större qvan

titeter p& en gäng, for att känna lukten af

ammoniaken skarp och stickande. Denna
omständighet bevisar, att auunoniakens be«'

ftindadeiar först vid en mycket hög tern*

peratur, och i mon som syret förstörci de-

iras samband med kolmassan, iulikomligt af«

skiljas. liät^ast forstérM färgämnets kol , om
det afbrännes med salpeter.» Askan är Jjust

rödgul» • .
*

Utveckling af ammoniak fran det vié

en så hög temperatur brinnande kolet, iir.

redan en b€^synnerlighat; tiien detta kol

framtet ännu en annan, som icke är min.

dre svär att förklara. Pulvriseras det fint

oeh kokas medr saltsyra, eller med kungs-

vatten, öi' upplöses den delen af dess jord-

aktiga beståndsdelar , som blifvit blottade i

ytan; men resten emotstår alldeles lösuings-

medléts äverkan, man mä repetera koknin*

gen méd ny syra huru ofta som häldst.

Afsköljes syran frän detta kol, och det se-

dan brännesv så får man samma brandgula

aska, som förut ^ h vi I ken med frasning lö-

ses i -ffyror* Detta händer äfvaa med träd-

kol o. d., och tyckes bevisa att sjelfva a-

skans beståndsdelar icke ingingo i kolet, så- ^



•om jordarter och jeriuMiid , emedaa de i

detta fall borde utdragas af syrorna. Di
jag först fann detta, var dess fprklaring mig
mer problematisk äh nu, sedan det af Doc#
tor Pontins och mina iTörsök *) är bekant

,

icke allanast atif de alkaliskasjordarterna äro

^ammaasattai utiin äfven, att deras metalli*

9ka baser, i ahledmng af ammoniakmetallens
sammansättning y troligen också äro samman,
satta af enklare briinnbara beatlndsdelar.

Jag felar Merfdre kanske icke sä mycket

,

om jag antager detta förhallande hos färg-.

$mnet, såsom ett beyis, att 4e jordarter-

och den jemoxid, som finnas i dess aska,

icke innehöUos, såsom sådana i färgämnet;

och detta skall ännu ytterligare bekräftas af

de . försak jag längre ned kommer att anföra«

TJtlakas den erhållna askan med vat-

ten, så upplöses litet natron och koksalt,

hvilka varit mekaniskt inneslutna med litet

blodvatten i det eoagulerade färgämnets ma?-

sa, och frän hvilka det svårligen kan.fullkom-

ligt rensköljas. Mättas det upplösta alkallt

med ättikä, och lösningen, efter syrans bort-

jagande, blandas med kalkvatten, så faller

litet fosforsyrad kalk, som likväl efter f
skälpund torrkadt fargämnOi knapt förtje-

nar att vägas» ...
':if %o grammer torrkadt fXrgjCmne brän<.

des till e/i koUg aska i betäckt platinade^'

) Se KongU Vet, Aci Ec. Annaler. 6. Q. 9. U,
sid. JIQ.
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ge], hvarefter den ännu glödgande degeln'
togs af elden, och smi portioner talpeter

inlastades, sä läi^ge någon detanation upp-
kom. Slutligen glödgades den återstående

massan lindrigt med litet öfverskutande
salpeter. I>en svalnande massan syntes
grönaktig, men Hef, efter afkylning, all-

deles hvit, till bevis,» att färgämnet ingen
märklig* portion manganesmid innehållit»

Saltmassan upplöstes i vatten och lemnade
en rödgul jord, som tagen pa filtrum, tvät-

tad, toxxk^^d och glödgad, vitgde o, a grammer*
4

iiösningen i vatten öfvermättades ^

med litet salpetersyra och kokades till kol-
'syrans och salpetergasens bertjagande, hvar- '

efter den neutraliserades med caustik am*
moniak, och blandades med kalkvatten, si
)änge n&gon fållning uppkom. Ben förhöll
sig såsom fosforsyrad kalk; och vägde efter-

glödgning 0,03 gr., hvilket, efter Klapröths
analys af fosforsyrad. kalk, fvaiiftr emot o,ooi
gr. fosforsyra.

* 3. Sen erhätlna jorden blöttes I ut*

spädd, saltsyrefri salpetersyra, hvaraf en
del med svag fräsning upplöstes* Det o*

lösta var mörkrödt, ,och vigde 0,1 gr. Det
upplöstes i concentrerad saltsyra, hvarur det

äter alldeles utfälldes af bernstenssyrad am-. •

moniak; ett nytt bevis, att färgämnet icke

innehåller manganes. Det af salpetersyra

olösta, vai: således jerrnoxid.
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^
Liösningen i salpetersyra fälldes med

Mnistik ammooLiak i ofvefakotc* Fäilningea

Vår hvit, något griaktig, blef i luft en gul ock
mörknade i torrkning. Bränd blef den svart

och vägde 0,0 a 9 samt löstes åter fulikom^

Kgt och med liten fräsning i salpetersyra»

Juösningen hade brungul färg, hvilken ho-
nörn utspädjiing försvann. Den fälldes

med^blodlut. fällningen, tbrrkad och glöd*,

gad, vägde 0,015 ocli svarar emot 0,013 ut*

vätskan fälld jernoxid. — Pen jernfria upp»

lösningen mättades i det närmaste medam«
moniak och blandades med oxalsal t, ' hvar-
vid likväl en knappt märklig fällning upp-

kom* Den blandades derföre med cauétike

. < kali , hvarvid jag erhöll en hvit fällnig, som
glödgad vägde 0,012. Jag ansåg den för

talkjordy och upplöste den i litet svafvel-

• syra, men den gaf Ömmigt gips. £tt nytt

bevis, att man icke kan lita pä kalkjordens

utfäilning med oxalsyra ur en sur lösnings

Att denna upplösning innehöll talkjord fin«

ner man likväl deraf, att den brända falinin- *

* gen med fräsning löstes i salpetersyra. — Den
fosfcdrsyra, som varit förenad med jeinoaciden

och med talkjorden , återstod nu i den med
caustikt kali ialida lösningen, hvilken mättades

med ättika, kokades till kolsyrans bortjagandé

och blandades med kaikvatten, som gaf en
fällning af fosforsyrad kalk, som $varadc

emot 0,003 fosforsyra*

5) Den med caustik ammoniak i 4) fr&n

jern och benjord iäUda vätskan, fälldesmed
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^xalsalt. Fällningen vägde efter full cau*

«ticering||p,0 4. Ur den återsta^de vätskaa

iUidef , i Jkokning ified kolfyrade kali» intet*

Analysen oTngjordes på en aska af färg.

itene^ erhållen utan tillbjelp af salpeter.

' grammer färgämne gäfvo 0,35 gram*
mer aska af rödgul färg, hvilka jeuite al-

kali^ lemnade alldeles samma qyaptitet

af jordakti);a beslindsdelar, men litet mera
fosfoxsyradt jern, och efter ^en i salpeter-

syra olösliga jernoxideos upplösuing i sall-

syra, ätexstod litet kol»

Genom flera repeterade analyser af den^'

na aska, fann jag, aH den efter ett medel-
tal innehåller:

•

Jernoxid . * Z s e»toob

Sasisk fösCorsyrad jernoicld - 0,015*

-Fosforsyrad kalk, smittad af talkjord 0,0 1 9.

' Hen 'kaik - 0,040»

Kolayra och förlust « 00,33.

O,200.

Men detta fosforsyrade jern, fanns det*

såsom fosforsyradt i färgaimnetP kunde
det väl finnas der mot en nära' trediift-

bel qvantitet af ren kalkjord*, som har en,

sä afgjord större frändskap till fosforsyran P -

Om vi också untaga, att dessa ämnen fin*

nas färdiga i färgämnet, så måste denna
fråga besvaras med nej* Men detta jern
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im bHfva fosforsyradt , dä det ,^ tillsam-

2naa med den fosfoxsyrade kalkjoiiÉin, upp.

löses i saltsyra ellmr saltpetarsyray dch se-»

dan fällcs af ammoniak , emedan den star-

kare syran, salpetersyran, beiiåiler den star-

kare basen, kalkjorden, under det fosforsy*

xans frändskap till jernoxiden, i fällnings-

ögonblicket, underhjelpes af deras benägen-

liet att formera et svärlöst basiskt salt. Ii*

ka som vi med åtskilliga blysalter kunna
sönderdela nyss fälld fosforsyrad kalk, eller -

till och. med dess uppläsning i saltsyra el*

ler salpetersyra. Det i askan funna fosfor-

syrade jernsaltet är således, långt ifrån att

•rara ett bevis på blodets halt af basisk fos-

forsyrad jernoxid, endast en produkt af den
analytiska operationsmethoden. — Man kan
dessutom lätt öfvertyga sig derom, om man
digererar en blandning af fosforsymd kalk'

och jernoxid med salpetersyra. £n del af

. jernoxiden .upplöses genom fosforsyrans at-

• gärd och man får med ammoniak samma
hvita, i luften gulnande fällning af fos-

forsyrad kalk och basiskt fosforsyradt jern»

som jag i det föregående beskrifvit,

#

Att föröfrigt blodets färg icke kan här-

röra från basisk fosforsyrad jernoxid, skall

man vidare fifina af följande reactionsprof

pi färgämnet, hvari detta salt borde SÖn-

drrdelas och yttra en bestämd reaction så<

sem jernsalt.
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a) Onk en upplösning af fiCrgämnel i

•jätten blandas med biodlut, si uppkommer
iagea fällning, äfven om det £n% alkalic

förut är mäUädt med ättiksyra. Har man
tillsatt syra i öfverskott, sä uppkommer med
blodiuten samma fällniug) som då en upp«

lösning af coaguleradt färgämne i ättiksyra

blandas med blodlut. Eländar man till ett

med blodiut försatt färgämne några drop-

par af en utspftdd jernsoliuion, sä ipörknav

blandningen och fällningen dröjer länge,

emedan färgförändringen till blått eller grunt

icke märkes för lösningens naturliga, mörk*
bruna färg; men den faller anda efter ett

dygn.— JBlodluten verkar således äfven pä
smä qYantiteter af jernsalt, $om tillblandas*

b) Om en lösning af färgämne i va^*

ten blandas med krystalliserad galläpplesyia,

så blir färgen h6gre röd än förut, men in*

gen fällning uppkommer. Blandas utspädt

firgämpe med en eller annan droppa af ea*

svag galläphesolntion, si uppkommer ock«*

så ingen annan förändring, än att färgen

Uir ljusare* Ato båda^ mei^ tooncentreraJ

de, eller tillsättes mycket galläppleinfusion
^"^

så fälles färgämmnet med en blekröd färg,

ien*flockig massa, som sent sjunkeir till

bottnen. Nyttjar man härtill artificielt

garfämne, sä blir fällningen mörkbrun, all-

deles säscym en fällning med en mineralsyra

;

förmodlingen emedan detta garfämne enVist-

vidbänges af saltpersyra. Mvarkeu ^arf-^l
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Stnnét eller gaUäpplesyran.. firambrlRga* st-

ledes pä bloders färgämne den förändring,

som nödväadigt borde följa, om färgen här»

rdrde frän ett uppldst jernsaU»

• c) JBIandag upplöaningen af fätgAn*

ne med barytvatten , si bibehåller den
sin färg, och sin klarhet oförändrad. Efter

hand samlas på bottnen ett tunnt, ofär^adt

sediméntj som sannolikt är fosforsyrad ba-'

ryt. £fter några dagar blir blandningen

mörkgrön, af deu alkaliska jordartens åver»

kan pa färgämnet.

d) En upplösning af svafvelbuudei^La-

Ii föräxyirar icke lösningen af färgämnet i*,

vatten; men dess röda färg blir om ett

dygn grön, af alkalits verkan pä färgen,

^ilislår man' tiir biandningea litet ättiksy«.

ra, si fälles endast svafvel^ med en blackig

färg. — Altsa förmår icke detta, pä jcrn-

sal ter så k^änsliga, reagens upptäcka jernet

i färgämnet.

e) Kalkvatten fäller intet, och färgen

COxändras 4eraf icke*

f) En droppa utspädd saltsyra, salpe-

f^tnsyra eller svafverlsyra svärtar upplösnin*
' geir, men* fäller intet, om färgämnet är ut*

spädt med mycket vatten- Mera syra fäller,

den bruna, snra föreningeit odti vätskan

blix färglös, lUan spar af jéxu* Voire färg-
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ämnet basisi fosforsyrad jeinoxid, si skul-

le dfverskottet af btsis mättat af den titf.

slagna syran, jernsalterna skulle stanna i

Idsningen ooh ägghviten fällas färglös, s&sooa

jag längre ned ^all visa — Blandar man fes*

forsyra till färgämnet, sä svärtas det, men-

fälles icke* 1 händelse f ourcroy's giss«

ning vore ^en rätta, skulle färgämnet af

fosforsyran förlora sin färg, då det xoda

basiska saltet biifver neutialt.

••
. .

^

g) Ättiksyra böjer färgen, men svär-

tar den i- kokning, och närmar sig således

vid en högre temperatur till mineratsyror*

Yla i effect. £n ead»» droppa ättiksyra i

färgämnet gör, att det genast kan fällas ge-

nom syrans mättning med kali. Syran för-

sätter det således i ögonblicket i samma till-

stånd, som det coa^iilerade färgämnet.

. 'h) En droppa ättiksyradt bly ger fafg.

ämnet en hc^gre färg, men fäller intet. Till.

sias mer, sä fälles färgämi^et med en skön

ljusröd färg.

i) En droppa satpetersyradt silFver svär**

tar lösningen af färgämnet. Om ea dag^

fälLes saltsyradt och fosforsyradt silfv^r. .£n
större tillsatts af silfversaltet fäller färgarn.'

net med mörk färg. På lika sätt förhålla

sig salpetersyradt bly. och sal^etersyradt

qvicksilfver. '
**
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k) Attiksyradt qvickailfver gör samtM
'

förändringar, som attiksyradt bly. Jbä blotC

en droppa tillslas fälles intet; men om ett

dygn afsättes en ytt^cst ringa -portion af etc

hvitt sediment, sannolikt af fosforsyradc

qvicksilfvcr.

1) Attiksyradt jern blandadt till färg'»'

ämnet gör ingen forändring. Jernoxidea

fälles af alkalier och färgämnet återstår o-

i^rändradt.

m) Surt oxalsyradt kali ger, efter nJU'

gon tid, en knapt märklig hvit fällnings

som kolas i bränning och luktar a:nimaliskt^

.är således icke ox^alsyrad kalk.

,
n) Attiksyrad koppar svärtar färgarn^

net och fäller det»

l)es8a reactionsprof bevisa tillraCck^-^

ligt, att färgämnets jernhalt icke det niind*'

sta angripes af väta vanliga reagéntia,"

och hvarken syror, eller de medel, som i

andra fall nppt^icka de ringaste qvantitetet^

af jern, förmå afskilja det ur denna före-

ning , om icke f^tgämnets sammansättning

jned det samma alldleles förstöres, säsom
*

då det kokas med concentrerade syror. Det
Samma gäller äfven om de jordarter, som
i färgämnet innehållas. Dét är deraf

mer äa iannolikt, att antingen finnas

dess«i*

»
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desse ämnen icke färdige i färgämnet, utan
VildsLS först, af sina aflägsuarc beståndsdelar
'under forbränningen eller under färgämnet*
förstöring, eller cclcsä, om de finnas färdige,
Utgöra de ailägsnare besiåi^dsdelar » liJca

som kolet, vätet, qväfvet, och deras ur-
sprungliga frändskaper modifieras af de of.

jiga ailägsnare beståndsdelarnas. Jernoxi*
dens, kaikens o, fl. vanliga caracteser kun-
na derföre icke yttras, förrän hela samman-
sättningen är upplöst, de aflägsnare bestånds*
déiarna ätskiljda och deras inflytelse pä hyar-
andra upphäfd.

^

M^CL huru skall detta förlikas med föl;

jande uppgift af Fourcroy? ') "Vauque-
lin. och jag, säger han, funno vid våra
försök öfver btodeu färgande ämne, att deC
fosforsyrade, till maximum syrsatta, jernet,
har ett öfverskott på jernoxid, och att

denna^ förening , genom lindrig skakning
och sammanrifnmg, upplöjas i ägghvite el-

ler blodvatten, utan tilihjelp af värme, och
meddelar det en ganska liflig röd färg , som
liknar blodets. En ringa qvantitet caustike

eldfast alkali påskyndar denna upplösnings
gör den fullständigare ^ch dess färg iif*

loare.

Djurkemien, ix. JJtL
^

fl) FOu»croy*s System der ctiemischen kentnis^
je, im -Äuszuge voft Frcdrich Wolff 4 S*

, sid. x46«
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Jag vet icke huru de kunnat fl det*

ta resultat; men det skulle vara en oförlåt-

lig orättvisa emot desse kemisters ovanliga

förtjenster, som höjt dem till högsta ran*»

gen bland deras saintida, att tro det vara

uppdiktadt eller orätt bedömt af en £örha«

stad observation; likväl är det snörrätt stri-

dande mot min erfarenhet, och jag har pä

så många sätt varierat och så noga pröfvat

mina förfiök^ *att denna bildning af ett ar-^

tificielt färgämne icke borde hafva misslyc-

kats mig. Jag skall anföra resultaten af mi-

na undersökningar*

a) Blandar man neutral, nyss fälld och

ännu vät fosforsyrad jernoxid med blodvat.»

ten, så uppslammas den lätt, men upplöses

icke och faller snart till bottnen. Tillsät-

ter man litet caustikt kali, sä bilda$ i ögon<«

blicket det båsiska röda toltet$ det utblan*.

dar sig lättare nied blodvattnet och bibe-

håller sig länge deri uppslammad t $ blodvatt-

net fir en mörk brandgul rostfairg, som ie-*

ke har mindsta likhet med blodets. Det på

detta sätt med basisk fosforsyrad jernoxid

föréatta blodvattnet är oklart och afsätter»

efter en stund, en* slemmig rostbrun fäll-

ning af basisk fosforsyrad jernoxid. En li-

ten portion återstår uppslammad i det läng*

sta och gör vätskan rostgul, men, den af-

skiljes, om blandningen silas genom det gle-

saste papper, och en klar, jerngul vätska

går igenom.
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b) Blandas blodvatten med nygg fäJiJ

Önnu vät, basisi fosfojrsytad jernoxid, sä är
ibrhåliandet det samma» Jernsaltet uppsiam.
mas lätt, men Jöses icke, äfven om caustike
kali tillsatte*. Hvil,a och filtrerintt afgkil. ^

ja det ätet»

först med båv'
lisk forforsyrad jerniwcid och sedan med fus,
forsyra, sa upplöses jernsaltet och blaadnin.'
gen får en rostgul färg- Tillsättes caustikt
iali, så falles först ågghvite ur fosforsyran
men sedan, dä litet mera tillslås, upplöseé
denne och det basiska rostbruna saltet fä|.
les och kan äter genom gUning erhällas Oni

'

»u detta jernsalt verkligen vore lösligt i
blodvatten, sa skulle dess upplösning, if
minstone i deha försök» icke förfelas.

'

Vid alla dessa blandningar qvarhäller
blodvattnet en pört ioti jernoxid upplöst, och
till Ungt större qv^ntitet, an den finnes i
färgämnet, men det har .ingen synnerligt
märkbar färg deraf, om jVnet är { sin ho^.
sta grad af syrsättning Är det blott 1.
\idul, sä är upplösningen mörkgrön. T eJC
om ättiksyrad jernoxidul blandarf med blod.
Vatten och ättiksyran jemt mättas med cau!
stik kali, så upplöses jernoxidulen och matt
far en oklar, mörkgrön vätska, som silad
genom papper, blir fullkomligt klar och
mörkt sjögrön Litet öfv^rskott af kali lät- •

tar oxidulens upplösning* Xiemtias den ni*
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gon tid i syrgas, så syrsattes jernoxidulen

långsfamt och större de]en fälles- ^Den åter-

stående vätskan är rosigul. Syrsättningea

går ännu fortare, om det jernhaltiga blod-

vattnet förut' utspädes med vatten, forsa*

ket lyckas lika väl med andra< äfven svår-

lösta, jernoxidul-salter. Då största delen af

det upplösta syrsatta jernet fälies, i mon
som oxidulen förvandlas till oxid, så finner

jnan att blodvattnet i större mängd upplö-

ser den förra än den sednare. För öfrigt

Icsin likväl kolsyra hafva nägon del i 'oxi-

dens fällning.

Då man gör samma försök med jern-

•oxidsalter, äfven med fosforsyrad - jernoxid,

så upplöses en del af denjernoxid, som det

-caustika alkalit lösgjort, och blodvattnet har

en märkbar dragning i ro^tgult. Försättes

detta, med jernoxid impregnerade , blodvat-

ten med saltsyra eller svafvelsyra, sa qvar-

hälies jernoxiden i upplösningen af syran

och ägghviteA fälies utan färg. Blandar

man en upplösning af jernoxid i blodvat-

ten med blodlut, så uppkommer ingen fäll-

liing, emedan oxiden icke är upplöst i form

af salt, men om denna blandning coagule-

xas med saltsyra, sä far man eu fällning af

den skönaste himmelsblå . färg. Jemförer

man detta -förhällande med färgämnets , sa

finner man lätt skillnaden.

Slandar man en upplösnuig af ägg*

bvite med fosforsyrad jer^oiud, upplöst i
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.

I

Ilttiks5rfa, och sedan tillsätter caustiJct kali/

sii fälles en förening af ägglivite och ba-

^iski fosforsjrradt jern, som har roaXfårg, och
som behåller denna ffirg i torrkning* Den
har alldeles ingen likhet med coaguleradt

fargämue.

Dessa försök bevisa, såsom jag tycker,

fullkomligt, att blodets färgande ämne livar-

ketf består af ägghvite med basisk fosfor*

syrad jernoxid, eller kan 'med konst efter*'

göras af ägglivite eller biadvatten med jern-

oxid eller dess salter, och att den förening

^igghviten kan ingå med jernet, i båda dess

[

syrsättnings^rader , lätt ätskilljes ,
genom,

tillsats af syror » som upplösa jernet och coa^.

gnlera ägghviten. •

Genom dessa försök äro vi nu Ifnigt

mera aflägsnade från att veta i hvad till*

sfnnd jernet innehälles i färgämnet, äa vi

nägoni>in förut trott oss vara« Allt hvad
jag således . skulle kunna yttra om orsaken

till färgens förändring till högrödt, genom
syrsättning^ och dess återgående till mörk.

brunt i täpta kärl, eller i syrgasfria. luftaj>''

ter/ vore, till följe deraf *, blott obevisliga giss-

niugar. Jag måste dessutom ännu röja enannai^

brist i denna analys» J^g har ickeförmått fram-

ställa färgämnfet rent, icke kunnat skilja 4ec

från ägglivite och blodvaltnets saltet, jag

har således icke eller varit istånd att lem-

. na en analys af de små röda, färgande blod-
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kulor, som utgöra det egentliga färgämnet,^

utan endast af den färgmassa, som utblan*

4ad .Stannar i cra$samentum« Set .är lik-

Väi troligt, att dessa smi kulor, icke äro

fasta kroppar, utan flytafidej, och innehålla

en större eller ringare mängd vatten, hvar»

af deras gäng genom de mindsta kärlen be*

tydligt lättas, Afven har jag icke kunnat
bestänuna blodets halt af färgämne, hvilka

alla omständigheter fordras till en fullbordad

analys; men jag vägar hoppas att vi fram«

deles skola iinna u;edel äfveu dertiU*

För att något nära bestämma den re*

'lativa mängden af blodkakans beståndsdelar,

prlfessade jag en i skifvor skuren blodkakat

emellan sugpapper, si länge den gaf nSgon
fuktighet, hvarefter den torrkades pä ett

théfat i "f-S^"^ graders yärme« ao g]:ammer

af den torra massan pulvriserades fint och

blöttes i ljumt distilleradt vatten, sa länge

detta färgades det miadstau Den lemnade

en ljusgrå massa olösta som var en bland*

ning af coagulerad agf^hvite och tradärnne,

och vägde, efter torrkalng, 3,5 grammer«
TJpplösningen af färgämnet coagulerad ge*

nom kokning, och undersökt, pä det sätt

jag förut omtalat ,
gaf 5,8 gr. torrt färgämne,'

oeh den torra blodkakan fanns .bestJl afs

Trädämue och ägghvite » • 3»5^«

FärgänuQie . * • • * 5,8o«

iSaltsyradt och mjölksyradt alkali o,iOt

v



Xolsyradt alka}i och upplött djur.

ämne • . . . . 0,15;

0,17.

a. Uppkokas klart blodvatten i ett glas-

kärl vid en forsigtig hetu, sä stelnar det
till en perlfärgad, oklar massa, som i kan-
terna ar hälft genomskinlig. Dä blod-

vattnet derunder lemnas orördt, si ^stel-.

nar det först vid bottnen, och om/het.
tan är för stark, såvidbiannes det der, in-
nan det xnidtuti ännu hunnit fa coagulerings-

hetta« Omröres det emellanåt, sä fär man
haifstelnade klumpar, hvilka inuti siq in-

nesluta en gelatinerad massa. Denna, scm
förut blifvit ansedd iör limm, stelnar full.

komligt, om klumparna flitigt omröras. Nyt.
fjar man till omrerningea en silfversked,

sä blir denna oförändrad , om blodvattnet
är färskt och si länge det icke brännes. I
ett skämdt blodvatten eller vid för stark het-

ta anlöper hon snart af svafvelbundet väte^
som frän ägghviten utvecklas. Detta svaf*

vel var icke en närmare besiändsdel af bio»

det, säsoi^i somlige påstå, utan en aflägsna*

re beståndsdel af ägghviten, pä lika sätt,

som kol och qväfve m. fl.

b> Blandas blodvattnet med saltsyra,^

sä coagulQras det. ^Uppvärmes blandningen

. d by Google



i gasutveclclingsapparat , s!\ utvecklas qväf.

gas. Saltsyra gör således pa agghvitcn sam-

ma förändring, spm på trådämnet. Det co«

agulerade är surt och förhåller sig alldeles

såsom de förr omtalade sura föreuingarna

af trådämne med juineraisyrorna. Sä väl

salpetersyra, som svaivelsyiu förhälla sig

lika, till den kropp de fäila ur biodvatten^

fcnn till trådämnet*

€• Blodvatten fälles icke af fosforsyra*

d, Blandadt med ättiksyra uppkommer
ingen fällning,- och om syrans mängd var

tillräcklig, så har blodvattnet, förlorat sin.

egenskap att coaguleras i kokning. Det för-

håller sig i öfrigt på lika sätt till alkalier,

syror och blodlut, som . upplösningen af

trädämne och färgämne 1 ättika; men *med

undantag af den södnares färg. För att

undvika vidare repetition hänvisar jag till

txåjämnetS' be^krifning.

Denna likhet i förhållande visar såle*

l^des, att det ämne, som vi i blodvattnet

kalla agghvite, är alldeles likartadt med träd-

ämnet och fäigämnet och det står, i afse«

ende på sin löslighet i vatten och sin lätt*

het att coagulera, midt emellan dessa båda.

Den coaguierade ägghviten utmärker sig

frän trädämnet och färgämnet derigenom,
ate den iSngt trögare löses i ättiksyra och i

eaustik ammoni ak än desse undersamma vilkofb



1. looo delar blodvatten afdunstades vid
lindrig värma till torrhet, si att återgtoden

lunde med »lätthet pulvriseras. Den lem-
nade 95 d. af en torr, gulaktir^, hälft ge-

nomskinlig , bernsten slik massa, som under
torrkning sprack , och då den aflossade sig frän

kanterna, afref tjocka skarfvor fr.ln glasets

yta. (7ag anförer denna omständighet, eme-
dan den alltid inträflfade. Afdunstningen
skedde i flata glasskälar afspi.nuula frän slo-

r^ kolfvar.) Under afdunstningen gaf det

en skarp ock frän lukt, beklädde sig med
en giilaktig hinna, hvilken efter Iiand ned-

trycktes, blef ,slemmigt och qpaliserande,

och slutligen, Innan intorrkningen, geléev
ftktigt.

2. 10 grammer fint pulvriserad åter-

stod af intorrkadt blodvatten digererades

nied vatten, hvari den svällde till en gela.

tinds massa* Xiösningen silades och det

svällda olösta ämnet tvättades Väl med kofc^

hett vatten. Torrkadt pa vägdt silpapper,

vägde det 6,47 grammen Béhandladt. med
utspädd saltsyra, upplöstes derur intet jord-

salt, och vätskan fiillde intet, da syran mät-*

tades med alkali. Under afdunstnlng fäll.

de sig en liten portion oförändrad ifgghvite.
»

3. Det i vatten lösta, jemte- tvättvatt-

net, afduns'tades till torrhet, åfsatte dervid
tjocka hinnor, sasoni förut, och gelatinerade

innan fuli intorrkning. Det formerade Cij
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Ktrd, ej sprucken» skrynklig ma8ta« Bennt
digererades med alkohol^ tom deraf färgades

guh AlkohoUoludonen blandades medvat*
*ten och distillerades* Den mjölkades der*

vid af det fett, hvaitill alkoholn hade lör-

bytt en liten del af ägghviten, i likhet

med tridämnet och färgämnet* I>en öfver*

gångna alkoholn hade lukten af detta stin*

]cande^fett, och på lysningens yta i letor-

ten hade niigra droppar deraf stelnat. — I
flera andra försök deremot, marktes endast

luckten af fettet: detta beror af tvennc ser-

skillda omständigheter, dels af ^en mycken**

het ägghvite, som vid blötningen i vatten

åter upplösesi och dels af alkoholns vatten-

halt. Sedan jag én gäng erfarit alkoholns

verkan pi dessa ämnen, sökte jag alltid att

använda den sä utspädd, som det var möj. •

ligt, utan att skada resultatet. — Jjösnin^

gen var, efter alkoholns afdistilleriog, gul, ^

och da den sedan intorrkades i öppet kärl,

gaf den en brufiaktig deliqvescent massa

^

•om vägde 0^99 gr. och inuehoU fritt alka*

Ii med deri upplöst ägghvite, mjölksjradt

och saitsycadt alkali»

4. Det i alkohol olösta blöttes i varmt
vatten, spm. deraf färgade sig gult och lem-

nade &ter 1,95 gr» ägghvite olöst, hviiken
till alla egenskaper förhöll' srg, säsom ^ dea
i x) erhållna. Lösningen i vatten lemua-
,des i flera repriser att .svalna, men den
luinde Tid injjen grad af concentrerin^j fås att
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gdatinera , Sfven di försöket tepeteradl#f »•d*
«n betydlig qvakuitet, genom* uppkeltiung

coaguleradt, blodvatten. Der fanns således

icke Umm, bviUcet dessutom beTi&as afdM
fällnings natur, som ur denna lösning et*

hålles genom garfämne. Föröfrigt innehöll

d^u kolsyradt alkali och det, genom det

varma vattnets verkan på ägghviten, upfilö*

sta djurämnet, likt det af tridämoe eller

färgämne» som kokas med vatten.
•

Man antager allmänt, att blodet* tillika

innehåller en betydlig del forror8yra.dt al«

kali; jag blandade derföre en större qvan«
titet 9S ett, genom kokning coaguIeKidt ochx
sedan med vatten extraheradt, blodvatten,

med barytvatten och. fiqk en ytterst ria« ,

ga fällning, som icke förtjenade att vägas.

Den löstes i saltsyra och var således fosfor-

syrad baryt. iBlodvattnet innehåller, i kraft

deraf, fosforsyradt alkali, men d^ qvan*.

titet är så ytterst ringa, att den lätt kait

undgå vår uppmärksamhet, filodvatt^et skiU

/j^^ s^S derigenom frän. köttets vätskor, hviU
k'a, såsom jag fran^deles (sid,- 177), kommov
att visa, innehålla mycket fosfoi&yradt och
jnjölksyradt alkali, samt .benjord, upplöst i

mjölksyra. Jag skall der ytterligare före»

draga min förirmdaa, att desse ämnen bil*

das under delarnas sjelfviiUga förstörelse»

och bortföras af sugädrorna, för att pa krop«^

peus excretionsvägar . uttömas. De träffad

' siledes i blodet dei^föM» ^tt de måste pa^

X
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liera derigenom, innan de kunna uttömas;

men de åunas der i ett ganska utspädc till.

«tånd, emedan de utblandas af blodet» stör*

re massa ocli dessutom oupphörligt bort-

ikaffas.

Tör att framställa blodvattnets eldfasta

saltar någorlunda rena, brändes lo grammer
torrkadt biodvattea i platinadegel. Askun
blef icke fnilt hvit och Tägde 0,6 gr» Den
-digcrerades med vatten, ock lösningen i

vatten frånsilades, blandades med kolsyrad

ammoniak till alkalits fullkomliga kolsyran*

de, och afdunstades till torrhet. Tona salt-

massan /kokades i flera qmgaugar med alko^

hél, som/*efter afdunstnlng, lemnade 0,^7

gr. saltsyradt alkali.

Bet i alkohol oliisliga alkliska saltet»

mattades med ättiksyra, och blandades med
barytvatten, hvaraf en fällning uppkom,
iom, efter glödning/ vägde 0,04 gr. och

hvaraf 0t<$rre delen ^löstes i salt syra, det

var således en blanning af fosforsyrad och
ivafvelsyiad baryt. Den svarar ungefär e-^

Aot o,o« vattenfritt fosforsyrad t kali, hvaraf

likväl jag misstror, att en stor del blifvit,

äfvensom det svafvelsyrade, bildad t under
qelfva förbränningen. Deii ' återstående

lösningen falide sin öfverflödiga baryt, då

saltet blandades med kolsyrad ammoniak,
hvarefter det silades, afdunstades till torr-^^

het ocl^ brändes i platinadegel. Det lem-
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XLV

nade 0,4 gr. kolsyifadt alkali som pröfvadt

med vinsyra, fanns innehålla en girnska })e-

tydiig portioa kali. Det är således tän^aa»

ligen säkert, att de saltsyrade, xnjölksyrade

och fosforsyrade saller, som blodet innehål,

ler äro kalisalter. Deremot innehåiJa köt.

tets vätskor föga kali, och -deras salter bä*

xa ganska tydliga, caracterer af natronsaUer.

•

. I>et i vatten olösliga af askan efter blod*

vattnet upplöstes i saltsyra, under fräsning

och med lemaing af litet kol, som fiånsi-

ladt och förbrändt gaf ännu en portion jord.

Dä jag icke fann dessa jordsalter bland blod*

vattnets lösliga delar, och da jag ick.e el-

'

ler genom den fällda ägghvitens digestion

med saltsyra kunde upptäcka dem såsom me«
laniskt afskiijda under coaguleringen, sa å-

terstod mig således ejcidast ^den förmodan,'

att denna jordhål^ tillhörde agghviten si-

söm afläsgnare beståndsdel, likasom vi re-

dan funnit den i färgämnet. Jag bräxuLe

derföre i' öppen platinadegel 10 gr. coagu"

lerad och väl uttvättad ägghvlte, hvarvid
det hvitglodgande kolet utstötte kännbara

ängor af ammoniak, likasom färgämnets kot

•) Den ökade vigten i prodiicterna öfvcr de 0,6
gr. aska, som erhöUos, härröror dcrifrån, att

alkali t c;enom blodkoiets långsamma förbrän*

ning blifvit i det närmaste causticeradt ^ och
deremot t denna analys upptages med sin halt

af koUyra. Äfven^å gör saltsyrade kalils kii-

•taUvatten tU Ullä^g.
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I>en sist återstående gråaktiga askan försat-

tet glödgande med sälpeterjsyrad ammoniak,
till .kolets fulla förbrännings Ben erhåll*

na askan vägde 0,18 grammer eller nära lika

mycket som af färgämnet* Den löstes i .

saltsyra med fräsning. Gaustik ammoniak
ftllde derur fosforsyrad kalkjord, sannolikt

blandad med fosforsyrad ammoniaktalk. Ut
den med ammoniak fällda lösningen afskiij*

de oxalsyra kalkjord. Den återstående so»
'

iutionen afdunstad och bränd ieinnade litet

saltsyradt natren.— AUtsä hörde äfven na«

tron till de beståndsdelar, som efter den
tvättade ägghviten återstå i askan, hvaraf

4let jag anfört om blodets jernhalt och dess •

jordaktiga beståndelari ännu ytterligare be«

kräftas,

• Sfter dessa försök , best&r blodvattnet af:

t
Ägghvite . • • 79>99*

1 alkohol lösliga ämnen

:

^
2(atron och ägghvite \ >.

Mjölfcsyradt kali / *^'^75

Saltsyradt kali • . ^»56 5 - 8j74«

4L vatten lösliga delar

:

Kolsyradt alkali» förändrad

ägghvite och sporr af fos-

forsyradt alkali • e - i^S^*

Vatten . * . . • • 1 • 905,00*

förlust • ' • - : 5 4,75.

iooo,oa«
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Bet i vatten lösliga, men i alkoh<rf

It^sliga djuräinne, jag hKr under namn af^

förändrad ägghvite upptagit, finnes iä«

Jcerligen icke sådant i blodet, utan fram*

bringas, säsom jag vid färgämnet redan an«

fört, af vattnets åverkan under afdunstnin-

gen eller coaguleringen, och är, efter alla

prof, alldeled likartadt med det som fSs af

Irådämnet och den cpagulerade ägghviten','

under långvarig kokning i vatten* I>ervid

bör man likväl erindra, att alkalit rätt of.

ta upplöser en portlon ägghvite, som först

bor afskilljas, innan man söker bestämma,

detta. Utan alkalits åtgärd, upplösta ämneti
natur. Da ägghviten, i kraft af denna an-

märkning, genom coaguleringen undergiv

en del af Aej^ förändring, som irldämnet

först i kokning lider, sä finner man deri

ett giltigt skäl^ hvårföre den coagulerade
,

iigghviten är tröglöstare i ättiksyra och caUi-

Btik ammoi7iak, än trådämnet# ^

Alla Författare, Som beskrifvit blodetft ,

kemiska sammansättriing
,
upptaga /imm bland

dess beståndsdelar; men detta är oriktigt,

och sä långt min erfarenhet räcker, är lim*

met alldeles främmande för de varmblodi-
' ga djurens economiy och blidas endast ge*

nom digestion med utspädda syror ellér ge-

nom kokning i Vatlen af bräsk,' senor, him
tior, cellulosa o. fl. kroppsdelar, sem allde-

les ingen likhet hafva med ägghviten é\\et

trådämnet* Jag ^har flera n^uoor nämt, att

'A

t
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iUodvattnet innan tortkDUigen gelatinerati

inen denna gelatina, som endast bildas i yät*

'me, men ej i köld, och som- föranledt till

tankan om blodets lirnlialt, har så mycken
plikhet teed det stelnade limmet, att det

ovanaste öga ätkiljer dem genast. Den bil-

das af den halfstelnade, I det återstående

T^attnet ännu utsvällda ägghviten och liknar

den gelatina, som fås dä ^ upplösning af

tjcådämne i ättika håller pä att intorrka.
I

• * \
-

Man finner af föregående försök lätt,

att .blodets hufvudbestaiidsdelar åro dessa

trenne, med hvarandra si nära beslagtade

iimnen: Trädämnet ^
Färgämnet och Agghvis

ten. De utgöra i def hela samma ämne i

trenne olika modificationer. De bada sista

itsklljas, utom genom färgen, deraf, att

färgämnet är olösligt i en ägghvitesolutioti;

af lika concentrering som blodvattnet, och

måste således vara ifppslammadt deri. För-

öfrigt likna desse ämnen* hvarandra så full-

komligt till .sina kemiska egenskaper, atf vi

mdast kunna åtskilja dem genom sina yttre

caracterer* Hufvudskillnaden emellan tråd-

'ämnet och ägghviten iir, att den sednare

icke sjelfvilligt coaguleras, utan. fordrar en

hetta, emellan rf?^^ 80?; coagulum

bildar en sviilld, mjuk massa, som inga tec-

ken, till trädigliet f^amter, men efter torrk-

ning äro^båda bernstensgula och aköra. Se
jföibräunas med lika fenomen, och lemna

fiamma
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lamitia eldfasta beståndsdelar i askan. jBIo«

dets halt af benjord tillhörer helt och hål-

lit dessa ämnen, frän hvilka den utom
troppen utvecklas genom förbränning i eld

«iler med
. högst concQntreradd syror, och

innom kroppen genom sjeljäTörstÖrelsen^der^

före finner man den icke i nägon mirkbar
qvantitet upplöst i blodet, men väl i köt- .

*

tets vätAor, i utdunstningsämnet och hos
menniskan i urinen, der massan a/ de föt*»

störda delarna igenträffas. Man kan såle-

des icke säga, 4tt blodet innehiller ben«

jord,' men det hyser dess grundämnen, och
har förmågan, at/, på behöriga ställen, bil-

da och afsätta deUé £mediertid får man
icke påstä, att ^ blodet är fullkomligt fritt

från redan bildad benjord, emedan den, .

' genom absorfi^ion förd ifrån de förstörda

kroppsdelarna, mäste passera genom biod«

massan, innan den kan uttömas, men 'den •

blir oinätklig vid analysen, af de skäl som

jag Tid det fosforsyrade och mjölksyrade aU
kalit anfört»^ 3Det ät utan all tvifvel, att

den benjord, som efter dessa ämnens far*

bränning, återstår, skall ihnehålla fluss^»

spatssyra, likasom jag i det följande anförC

vid benen; men dess qvantitet är så rin- '
.

ga, att den svårligen skulle kunna med ni^

got slags säkerhet fraii|9tälias« *)

Djutkemien. u. DeL tv. ' '
•

' ^) Jag l^ör här erindiä, att defräftska Kemister- .

n€^ afgörande förklarat^ att bclien ingen fluss-

spatssyxa iiui«båUa| åcn syih^a Ittkt och ds

\
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Blodvattnet uppsuper en ganska tinga

portion..syrgas, emot hvad färgämnet upp-

tager, blode( deremot' uppsuper den i tem*
xneligt betydlig qvanlitet, och detta tycke»

Ibevisa, att färgämnet är syrets förnämliga*

•te Tehiculum, hvarifrän det sedan, osäkert

genom hvilka frändskaper, afskiljes, unde^

det färgen mörknar. Ar jernhalten här det

ihitermedium j som genom färgämnet införer

syret i \>lodet? — Sä synes det åtmindstone«

IDet är qpk fullkomligt obekant hvilka ^ölj*

der denna syrsättning har pä beskaffenheten

af blodets^ sammansättning, men det begyh'»

ner blifva sannolikt, att den ger upphof åt

trädämnet, hvaraf köttet och nägra £era
dermed likartade delar reproduceras. Jag

väntar mig i detta hänseende oberäkneliga

upplysningar af desse närmade beståndsde*

lars sonderdelninf i sina enkla grundämnen
och bestämmandet af dessas inbördes qvantite-

ter« I>esse försök äro svåra att verkställa, och

de jag håft tillfälle att göra, hafvå si litet sva*

rat emot ändamålet, att jag icke kan anfö-

ja deras resultat; men jag hoppas, att vi

framdeles förbättra vära utvägar, eller upp*

hvita ångor, hvaraf glaset corroderas, anse de
fdr fosforsyra, forflygtigad genom den hetta,

son uppkommer då svafvelsyra sönderdelsr ben*
)orden. Jag vet icke huru denna argumente-
ring emot klara bevis skall förstås. Man be«

höfver likväl endast använda en fullkomligt

ren, för fluss^spatssyra fri
,
fosforsyrad kalk, för

att öfvettyga åi^ om oiiftighetcn af detta ar«

gumentf
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fian^ nya, till datta tlags analyi, hyarlge*

nom vi kunna med någorlunda precision
* åtskilja ock väga det qväfve, väte, kol, sy-

re O. s. v., som de«åe närmare be^taudsde*

lar innebällji»
'

»

Ar det väl af föregående resonnement
troligt 9 att ägghVite och färgämne beredas

af digestions och chylificationsprocessen , och
trådämnet först genom andedrägtens äver.

kanp Omständigheter tala både med och
mot. Jag blandade*' t» ex. färsk blodvatten

med fullt .
neutralt öfversyrsatt jsaltsyradt

kali, och uppvärmde blanningen lindrigt.

I>eh afsatte likväl intet, tötr än en droppa

.ättiksyra iugöts, h\arvid en fällning upp*

kom,' som på åltyum bakade tillsamman

och som i alla sina förhållande liknade tråd*

ämnet. Förmycket ättiksyra upplöste f.ilK

ningen åter. Men mot denna omständig*

het bar jag tvenne andra, som kraftigare

tala emot trådämÄets bildning genom ande-

drägtens åverkan: a) att chylus^ innan den.

ännu kommit i blodat, coaguleras i luften

och ger trådämne, och b) att blodvatten,

skakadt vid högre eller lägre temperaturen

med syrgas, uppsuper ganskå obetydligt der*

aC och afsätter icke det miad$ta plösligt,

» Vnier$ökning af Jvrsnm>fto(/o<ft

Till sina yttre förhållanden liknar den

OMus fullkomli£^— &akaa litei: låugt iäu^

m



j^g erhöll efter ett qvarter Mod o,s 5 granftmet

tradämne. Det var hälft genomskinligt och
ljusare än träiiiUnnet, ur o^blodet, emedan

' all färgen fullkomligt kunde bortsköljas. Det
förl^clU sl^ i öfrigt sa^pm (r|dfimnet ur oxfolod.

Färgämntf 'sjunker i Uodvatten, löst i

vatten, coaguleras det med lika fenomen,
$om oxens. Ty^tt^dt i vatten, upplöses

ter en del af eoagulum och irattnet bliv

rödt. Då det i sina kemiska förhållande

till iUU d^lar liknar Qj(blodets,h»nyisar jag dlt«

Brännfis torra färgämnet i öppen de*^"

gel, så smälter det, pöser, röker och luk»

tar ammoniakalisk. I>et återstäende kolet

förvandlas lättare till aska, än ur färgämV
' jiet af oxblod, hvaraf vi kunna sluta tilj.

en ringare halt af kol i menniska^ia fär^«

ämne än i oxens. Det lemnar eii rödak«>

lig, jordlik a$ka, som efter 10 gramraer ut*

•gjorde 0,15 gr. Vatten upplöste deraf 0,03;

gr., som under fräsning mättades med ättik«

$yra, och som betydligt fälldes^ så väl af salt-

^

syrad baryt, som ^ af salpetersyradt silfver.

Pen sednare fällningen förhöll sig alldeles

såsqm fosforsyradt silfver; färgämnet inne*

liöll således intet koksalt: ett bevis att alla

dess i Tatten lösliga delar, blifvit . innan
torrkningen bortsköljda, och att natronhal-

ten tillhörde det på likasätt som järnet och

b^aijoid^p. Hen med ^ttik^yra mättade upp^
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»

lösningen försatt med myckeix vinsyra, g«f

ingen cresnor tartari, ocE innehåll såledei

intet Jcaii»

* \

Det i vatten olösliga 0,1 af askan fdt-

höll sig alldeles säsom den
,
genom bränning

ined salpeter, af oxens färgämne erhållna a-

$ikanf JDessa 0,13 aska funnos bestä af; •

Nattron, till en del mättadt

med fosfoisyra och kolsyra . 0,03;

Jernoxid ^ . . « • 0^5*
Fosforsyrad jernoxid - 0,01,

IBenjord - - - - V 0,0 !•

Ben kalk - o^o%.

Kolsyra och förlust r ^ 0,01.

Man finner siledes^ att fltrgämnet. i

menniskans blod liknar oxens, ända tiil och

zned i de eldfasta beståndsdelarna^ myckeii*

Jlét och inbördes proportioner.

Det vatten, hvarutur färgämnet coa*

gulerat sig, undersöktes pa lika sätt, som
af oxens färgämne, och befanns innehålla

lika beskaffade beståndsdelar. liikväl kunr
4e jag icke, i anseende till den ringare

qvantitet af blod, hvarpå jag h^de tillgång,

lika afi^qrande deruti, som vid oxblodet,

bevisa, att det i alkpl upplösta, ^ ailkali^

baltea , ob^roqnde e*tractet , var mjölkv
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jyradt alkali^ hvUket likväl de^s egenikt.

ptfr» ooh blodets i Öfrigt fullkomliga likhet

med oxens, tyckes bevisa. Icke eller kun«

de jag i detta extract finna några mäakkba*.

xa spår af ammoniaksaltor*

Blodvattnet liknar oxens fullkomligt till

aitt utseende» och i det närmaste äfven tilt

sammansättningen* 40 grammer klart blodr*

vatten afdimstades pa ett vägdt, flått glas-

käH i lindrig värma till torrhet. Sedaxi

mässan^ efter ett dygn, icke förlorade met
1 vigt, äterstodo 3,765 gr. af cp spruken,

bernstenslik massa» som kunde rifvas till

pulver. Blodvattnet visade under afdunst*

ningen alldeles saimna fenomen, som jag

vid oxens biodvatten omtalat. £fter detta

förslik' lemnar således menniskans blotfvat*

ten 9,41 procent fasta ämnea elle^: o^oq

p» ^, mimire än oxenst .

«

på så väl den analytiska methodent
som de dervid inträffande fenomenen , vo«

10 fullkomligt öfverensstämmande med deitx

jag förut beskrifvit så skall jag endast au*.

föra resultaten,

a) Dessa 3,765 graramer torr iter^'

stod, extraherade med, alkohol och vatten

«

gäfvo 3,50 torr ägghvite, som lättare för*

vandlades tilj aska, än ägghviten ur oxens
blodvatten. Askan vägde 0^055 gr. och
gaf en betydlig portion natron, då den lö*

stes i vatten. Petta natron, yi^^ie ing*
*

t
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t

tecken till saltsyra, men en svag reactldit

med saltsyjrad baxyt för svafvelsyra och fos-

forsyra. Aurstoden mnehöli benjord, läeå

en ganska ringa portion af Jkolsyrad kalk.

v

b) Alkohol eitttaherade 0,4 gr. af en brila ^

massa, som ieke kunde fäs torr, och som icke

reagerade för alkali. Efter förbränning, lem**

nade den 0,9 5 gr. koksalt och 0,03 gr. koUyradC
natron. Sen bestod slledes af saltsyradt

och mjölksyradt alkali. Def, erhållna kok^

taltet, pröfva4t med Tinsyra, visade en ic^

ke obetydlig halt of saltsyradt kali.

c) Vatten etoaherade 0,175 gr. Löé^
ningen innehöll natron, förändrad ägghvite

och en betydligare qvantitet fosfoxsyradt na-

tron, än ur oxens biod.j

Efter dessa försök, bestar sSledes men-
niskans blodvatten af följande ämnoh:

Ägghvite X ' * * • 80,0

I alkohol lösliga ämnen:

Koksalt ^ ' ^ * 6,0 '

^
Mjölksyradt natron - *4,o • . io,o«

»

X vatten lösligt:

Natron, fosforsyradt natron

och fötändrad ägghvite * 4,i«

Vatten - . • • . • - 905,9»

•1000,0.

t
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Haii skali med fdnindran finiui en sSf

6fverenstämmande likhet emellan oiLeus och.

mtnniskans bIo4vatteu, att maa nästan skul*

le säga dem' vara sanuna vätska. I menni*
skans blod finnes mera 'koksalt; detta är lik-

väl sannolikt tillfälligt, och beroende af

vär saltade föda, sä. mycket mer, ' sobi dea
person 9 hvaraf blodet blef taget 5 hade i fle*

ra dagar lefvat förnämligast vid saltade kött-

rätter. Det mjdlksyrade natron jag här upp-'

gifvit har jag väl icke sönderdelat och der*

ur framställt injölksyran, da jag hade det i

en sä ganska xinga qvantitet» men jag å«

beropar mig ännu en gang på den yttre

likheten och på analogien, .

• • • •

• «

Heaiiltati

1. i&lodet bestar af en flytande del och.

en uppslammad, som. gex^om hvila sjunker i

den ilylande. .

Sen flytande delen är en upplöi*

ning i vatten af tridämne, som utom krop-

pen af sig sjelf coaguleras och blir olöslig,

och af ägghvite, som först vid en högre
temperatur stelnar. Derjemte inaejiäller

det några salter Och fritt
,
alkali, men den^

na halt är ganska ringa*

3. Den uppslammade delen ar färgäm-

net* Den Al^lj^*^^ ^^g förnämligast genom
färgen

I

«
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färgen frän ägghviten. Dess färg synet

härjTöra af ungefär | procent järnoxid , mea
denna jernoxid kan icke afskiljas, sä länge
färgämnets öfriga sammansättning är orub-

bad, och kan icke framtes af våra verksam»

måste reactionsmedel. Först genom färbränJ

ning , eller genom concentrerade syrors för-

störande åverkan, utvecklas den, men sä o-

fttlikomligt^ «tt den icke kan fullt erhällas^

tötr Mn liela förgämnets mas^ är förstörd,

eUer dess kol fullkomligt förvandladt till

aska. Färgämnet kan icke eftergöras af blod.

vatten och basisk fosforsyrad jernoxid. Det*'

ta salt är deri nästan olösligt och ger blod*

Vattnet ingen färg. -
.

4. Trädämne, färgämne ocli agghvlté

likna hvarandranfll sina kemiska forhållan-

dén A fullkomligt, att man kan anse dem
såsom trenne olika modiftcationer af ett och

samma ämne. D^e eldfasta ämnen, som å-

« terstä i deras aska, kunna icke afskiljas ifrän

dem, äfven genom de medel, soiåi hafVa

den största frändskapen till dessa jordarter

Mh alkajier. Det är deraf mer än sanno-

likt, at^t de icke finnas färdigbildade, .utan

först under förbränningen, eller vid dessa

ämnens fullkomliga förstörande pa anna(
sätt, nybildas af sina beständsdelar.

5* Slodet innehåller ingen, eller blott

en högst omärkelig qvahtitet ,
benjord upplöst.

Pqji spnjL^derifrän afsättes i dea d|arisk»

Digitized by Gt).



XIX

aeonomieni, bildts ur Modets ttSdftmnet* ttig*'

änuie eller äg:;livite, hvari beiijorden, eller

deäs beståndsdelar iu^ätt i sasoia ett gxiwd-
iUnne.

6. Blodets tienne beståndsdelar l\;ifva ett

^tmärl^ande förliäliande till s^cjorna* JDe upp*

lösas af ättiksyra och fosYorsyra, men de coa»

cuieras af .miuc raioyrorna och af de flesta s^r

ror med sammansatt basis*. Coagulum är en
fcjfening meä syran, som med eir ringare

qvaniifet syra är loslig i vatten och med
en sturre är alldeles olöslig» Salpetersyra

ger, efter digestion, en färgad, olöslig mas*
sa, som, tlUikd ined salpetersyra, innehål-

ler äpplesyra. Förhallandet till syrorna be-

Jiälles till del i de glika ämnen, aem af blo-

det bildas i Stskilliga sOiernermde Tätskor^

t. ex. gallämnet, osten, de- egna ämnena i

Épotteoi tårarnai m* flt

7. Blodet innehåller allddes intet Sfår

af limm*
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FÖK£LASNIMGAR

X

X> JU KEMIEN.

Instrumenten för blodets bildande.

I^essa äro till stofsta delen belägna i buk.
caviceten , bakåt stödda pä ryggraden, ne-

dantill på bäckenet , och pä sidorna af ref-

bensbräsken. Framtill och o£vantill qvar.

hallas de af bukinusilarna och diaphragina.

De utgöras af munnen
, spottkOrtlarna

, mat-
Strupen j magen ^ Iefvem , mjälten (?), pan-
creäs och tarmarna.

Men innan jag kommer att beskrifva
hvartochett af dessa särskilt, skall jag först

omtala de olika väfnåder , hvaraf dessa in-

stxument formeras, och som för nästan alla

äro gemensamma.

Sen inre caviteten i dessa instrument
bildas af en egen hinna, som beständigt är

med slem öfverdragen , och har deraf fatt

namnet SlemMnna. . . Utanpå . denna ligger en
annan, tillskapad af en tätare cellulosa ; som
af alla dessa väfnader är den tätaste och fa-

staste , och som ger instru|nentet sin behö-
riga form» Den har förr varit ansedd så-

som en egen hinna , och blifvit. kallad Tu
nica jurvea. Derefter kopnm^r en hinna af

Djurkemisn» a* Del. . i



t

muskelfib^r, hviUceii genom tit nytt lager

cellulosa i buken förenas med bukhinnan
,

som utgör magens , tarmarnas , lefverns och
flera deri belägna^ organers yttre betäck«

ning«

Slemhinnan* Membrana Mucosa.

Huden , som utanpå öfverklädt krop-

pen, fortsättes genom åtskilliga öppningar

äfven i dess inre , men förändrar dervid

småningom sin natur , och blifver ifrin torr,

fast och med dfverhuden beklädd, smånin-
gom fuktig , mjuk och höljd med ett segt

slem«

Denna slemmiga fortsättning ifrån huden
öfverklåder inuti munnen , örat och dess

gängar, lufcröret, matstrupen, magen, gall-

blåsan , tarmarna, urinblåsan , fodslodelarna

och alla de utförsgångar i som i dessa orga-

ners caviteter öppna sig. Men oaktadt den-
na mängfaldighet i organer ar likväl slem-

hinnan öfver allt sig lik , och sammanhän-
ger så, att den öfver hela kroppen kan an-

ses säsom bestående blott af tvenne särskiita

stycken,

I3eit ena af dessa tar sin begynnelse i

munnen, och har af Bichat blifvit kalladt

Gastro-pulthonaris ; det andra betivnner i Fod-
V—' ^

slodelarna, och har fått namn af Gmito-urU
naria.
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Den fdrrä åf dem afglr ifrla dan yr-

tre huden pä läpparna, meddelar sig genom
ductus nasaii^ och tuba Eustachii ät ögat

oeh ötziti bekläder inuti näian^ sinut et-

moidales, frontäles och maxiUares, luftröret

med dese större grenar, matstrupen, tarm-

kanalen eeh duetui cheledochus med dess

utgrcningar , hvarefter den, vid ändtarmens

slut, åter öfvergär i huden*

I>en sednare går hos mankönet in ge-

nom urinrörets öppning, och fortsättes till

blåsan, samt till alla de kanaler och reser-

voirer^ som med dessa stå i gemenskap. Hos
qvinnan gir den in genom slidan , och skil-

jer sig der i en, som bekläder urinvägarna,

och en annan , som inuti öfverdragér geni#

talia* Denna sednare öfvergär genom trum-

peterna till bukhinnan , och förvandlar sig

från meinbrana mucosa till serosa. Nägoii ting

dylikt sker äfven i lungorna, då den slemmi-

ga hinnan pä luftrörsgrenarna småningom öf-

vergär till fuktig i lungans små cellul se, som

utgöra ett mellanting emellan siemmiga och

fuktiga hinnor. Till dessa tvenne plafta af

slemhinnan skulle man hos qvinnan äfven

kunna lägga det tredje , som genom spen-

värtan ingår, och bekläder mjölkgångazna.

Huden öfvergär icke på en gång till

slemhinna, utan småningom aftaga den för-

ras , och tilltaga den sednares karakterer.

X)erigenom uppkomma i öfvergängen styc-

ken, tom dels hafva en, ehuru tunnare.
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öfverhud , dels beständigt hållas fuktiga af

en något seg, hälft slemmig vätska; vi se

detta tydligast i munnen* Alla dessa öf.

vergängsyi kilen Öfverenskomma tillika deri
,

att de . få nerver ifrän hjernan , och hafva

en viss ifrån allmänna sinnet känseln skild

^ känslofnrmaga. Sä är gasfro-pulmonaris, vid

sin början, i munnen och näsan, sätet för,

smaken och lukten , har i ögat en sä fin

känsel , att den mindsta främmande kropp väc-

ker, smärta , och ger vid ändtarjuens slut, då

träcken hos en frisk bortgår, ett slags ange-

Ttäm känsla, som vid vissa sjukdpmstillfäl-

Jen, t. e. ha^morrhoider , oller catarrh på hin-

nan ,
öfvergår till en olidlig plåga. Geni-

to-urinaria är, nära sin öfvergång från hu-

den, i urinröret* hos mannen , och i slidan

hos qvinnan, säte för parni|igskänslan, och

hos den duggande qvinnan är spenvärtan

säte för egen angenäm känsla af digif-

vandet.

Alla dessa utmärkta ställen af slemhin*> -

nan tjena ock vid åtskilliga sjukdomar så-

som ledare , emedan de , af ett lidande pä
andra delar af hinnan , rätt ofta $ympathe-

tiskt angripas* Så t. e. blir tungan af ma-
gens lidande oftast oren , af syra i magen
besådd med blommor , och miinnen hudlö^;

näsan kliar hos dem som hafva mask; glans

värker , da bläsan är inflnmiiierad, eller nå-

gon sten derpä gör retning , o. s. v. Sällan

visa sig iikväl dessa sympathiex från dea
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Ma hinifftn pä den andra y dä man undan-
tager bin sans och ändtarmens samlidandc un-

der häftiga catarrhcr på endera*

Så snart liudcn fuUkomligeu öfvergätt

till slemliinna , och furlorat sin fasthet , sa

. liminar sig den nya uiiuiaa vid ett under-

liggande , efter haud tjockare och tätare la-

ger af cellulosa, soin såiedes alltid betäcker

hennes ena sida. Den andra atir ar fri,

och utgör insidan af de or^j;aner lioa be-

kläder*
,
Senna sida är pä flera olika sätt

skrynklig ; dels har den större fållar , som
af den underliggande cellulära hiaaari egent-

ligen bildas, såsom pylorus, de stora tarmar-

nas fållar o. fl. ; dels har den andra skrynklor ,

tillkomna deraf . att denua hinaau har mindre
spänstighet än de andra, och måste således,

när ett organ efter utvidgning åter hopdra-,

ges, falla i rynkor, under det de andra hin-

norna sammandragas. £n annan del af, den-

na hinnas ojemnheter tillhorer egentligen

«

dess väfnad , och utg(ires af drss papjUer

hvilka äfven vid deu^ starkaste utspänaing

icke försvinna*

Den egentliga huden , Corlum , blif-

ver, sedan den pä förr omtalatlc stallen vi-

kit sig inät ,
småningom mjukare och lösa-

re, dess papIU^r tilifva talrikare, tätare och

mera framstående, och e})idcrrnis , som blir'

mer och mer tunn, försvinner slutligen, si

att > dä den i munnen är ganska tunn och

i matstrupen knappt märklig , så felar dea I
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magen ålldelet. Om man derföra insi*

dån afmagen eller af en larm pi étt uppsku-

ret lefvande djur lägger en spansk fluga, så

uppkommer väl en häftig inflammation och

utgjutelse af blodvatteh * men ingen blisa

,

emedan huden dertill fattas. Denna orga-

nisation aX hinnan förklarar ock hvarföre

utslaget af vissa utslagsfebrar» t* e. kopporna,

skarlakansfebern o. d. , icke kan uppkomma
i tarma;cna^ utan äbringa. pa dessa helt andra

, fenomen»

Pi slemhinnan hav man således att i-^

akttaga: desscorium, eller dess egentliga väf-

nad y dess papiller , och slemmet , som här er-

sätter den bristande c^fverhuden.

Pen egentliga väfnaden förbyter gän*

ska snart yttre hudens skepelse, blir mjuk»
nästan som ett mos, och får på olika ställen

olika tjocl^iek. Den är tätare närmast hu-
den, men blir slutligen i smitarmarna full*

komligen sammetlik. I munnen och om-

kring tänderna åir den tjockast » dernäst i ma-

gen» ocli tunnast i utförsgångarna. Sjukdo-^

mar kunna ganska betydligt öka dess tjock-

lek öfver hvad den i naturligt tillstånd bör

vara. jDen låter utvidga sig , hvarpå urin-

gångarne hos dem som lida af sten stun-

dom äro bevis , men den är i allmänhet

skör och brister lätt. Xiemnad i overksamt
tillstånd sammandrager den sig småningom j

fortfar att hällas slemmig» och väster icke i^*

hop» såsom ådrorna*

«
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Utspänd i öppen och torr hift loisar

den ganska lått , blir tunn ^ hälft genom-

skinlig och något stel , sä att den böjer sig'

med ett slags brakande. Från vissa ställen ,

der hinnan . innehållit mycket blod , t. e. i

magen , blir den efter torkning ogenomskin-

lig och nästan svart. Alla veck och fällar

försvinna derunder, och lemna endast efter

sig ett litet mörkare » mindre genomskinligt

strek , men de, återkomma, si fort hinnan å

nyo uppblötes i vatten. I fuktig luft, el-

ler omgifven af fuktiga kroppar, ruttnar

den hastigt , blir gra ,
förbytes till ett löst

mos, der alla tecken af organisation försvun-

nit, och kan nu utan mindsta svårighet af-

skiljas frin den cellulära hinnan*

Blött i kallt vatten förstöres^den, näst

hjernan , lättast af alla djurämnen och för-

vandlas till ett rödaktigt mos , alldeles olikt

det som bildas under dess förruttnelse i luf.

ten. I^e öfriga hinnprna blifva dervid o. '

förändrade*

jtokad med vatten ger den- i början

ett grönaktigt skum, utan likhet med det

som bildas, dä kött eller cellulosa kokas. I

början blir hela massan deraf oklar och,

grönaktig, men* sedan ^yter det dels upp,

och sjunker dels till bottnen. Svafvelsy.

ra fazgar det mörkbrunt. Ifrän hvit, blir

hinnan under fcokningen efterhand mörk-

grå ,
mjuknar icke, men blir skörare, sä att

då en kokad tarm utsträckes, spricker slem-
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hmnan åt flera håll, innan nigom af de of*

' ^ riga brister» Dca kan icke^ såsom huden ,
^

genom länge fortsatt kokning i vattep , för-,

bytas till lim, och vätskan ger efter afsvaU.

ning en mindre betydlig fällning med gäll-

.

äpple-infusion. -

Doppad 1 kokande vatten skrumpnar den
ihop, ehuru mindre, än tarmarnas öfriga hin*

nor. Var den förut torkad , sä framkom-
ma i ögonblicket , under det den samman-
drager sig , de valvulae conniventes^ som
under torkningen .försvunno*

Syrorna förbyta slemhinnan hastigt till

ett mos, och långt snarare, än den yttre hu«
dens corium. Derföre verka också, sura frät-

medel snarare och häftigare på magen, än på
kroppsytan , så mycket mer, som denna äf-

' ven är skyddad af öfverhuden. Bichat
berättar, att i Frankrike mängden a£ allmo-

ge , ébm tager förgift, dertill nyttjar sal-

petersyra , hvilken , dä den icke genast dö-

dar , förvandlar slemhinnan till en hvitak-

tig skorpa, som långsamt lossnar och afskiU

jes i form af en membran.
»

Växtämnens verkningar pä slemhinnan

äro okände. Af galläpple-infusion kan den
garfvas. Man vill hafva funnit , att den

,

i jTiagea efter döden kan af magsaften upp-

lösas , i$ynner.het . hos friska menniskor, som
med tom mage hastigt dött af någoii våld-

sam orsak; håller man den nedrat af mag*..



saftén öfvefgutna^ delen, af magen emot da.

gen, si syrtes ^en tunnare, och sjelfva hin-

naa år moslik och till en del upplöst. Nå-
gon gäng skall magénå botten hafva Taiic

upplöst, ock massan utguten i bukcaviteten.

Denna observation blir trolig , då man vet

huru lätt binna^ förstöres genom bldtnlng

i kallt vatten* Slemhinnan hos det lefvan-

de djuret liar dessutom den egenskapen att

ysta mjölk, hvilket likväl endast tiilhörerde

vätskor den beständigt utsilar, och hvilket i

den torra hinnan
,
genom dessas torkning, af-

ven bibehåll es, hvarpå det så kallade kalflöpet,

som nyttjas till ostberedningen , är ett exem-
pel ; att detta likväl egentligen icke tillhö-

lec^hinnan , finner man lätt af Helms ini>

tressanta försök. Hos en qvinna inträffade

den sällsamma omständigheten , att man ge-

nom ett hål på magen , som fortsattes tvärt

igenom kroppens yttre betäckningar , kunde
se allt bvad som deri föregeck ; genom det-

ta inhälides åtskilliga, slags mjölk, hviiia

alla genast ystades » utom åsnemjölk
,

' som
först efter någon stund skar sig ; tvättades

äter magen med ljumt vatten
, hvarigenom

magsaften afsköljdes , så blef mjölken en god
stund oförändrad , tills ny magsaft hunnit

utsilas, då den genast ystades. Genom en

lindrig retning med fingret på magens insi-

da kunde detta fmomen påskyndas.

Slemhinnans papiller , som efter hand

t tasmasJia u£vergå till ett slags luddig, sam-^
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metlik yta, äro på visst sätt en fortsättning

frän rete mucosum och hudens pa piller; de
inneliälla, vid liinnans första öfvergång, t. e»

i näsan, gomea , tungan, mest nerver, men
fä sedan mer och mer kärl , och blifva i

sin u.irmarna isynnerhet rika på sugådror.

Mau har mycket stnderat deras byggnad
med mikroskopet , och) som vanligt vid dy-

ITka försök
,

tyckt sig se mycket , som ic-
*

ke fanns.' Hedwig fann icke X«ieber*
kiihns ampuUul» 9 hvari sugådjrornas ändar

skulle stä öppna, ochKudolphi fann icke

de sma oppningaii som Hedwig trodde sig'

se. Allt hvld man af >lessa Undersöknin-.,

gar kan sluta är , att desse papiller äro en
sammanflätning af nerver , af reproduceran-

de och' exhalerande härrörsädroTi och af sug-

udror , isom med sina mynningar sti öppna
pa tarmarnas insida. De utsilande härrörs- •

ådrorna bereda pä olika ställen skiljaktiga

vätskor , i magen magsaft , i tårmama tarm-

saft, o. s. v. Denna del af slemhinnan ut-

gör säledes, likasom hudens rete mucosum |.

ett afsöndringsorgan*

I stället lör epidexmis betäckes hinnan
af en seg

, pä olika ställen olikt beskaffad

vätska, kallad slem , som afsöndras ur egna,

dels under hinnan , dels i dess massa be-

lägna körtlar, hvilkas oändligt &na utförs*

gängar stä öppna pä dess yta , och oupphör-

i^gt utgjuta den. Desse körtlar äro af olika

storlek, och j^ä somliga ställen så stere, at^-
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de förorsaka upphdjAxngar pl hittnan, på
andra äter ai fina , att de knappast kunna
framletas* I gomen och luftroret äro de
BtÖTSt , och mindst i lifmodern , galibiäaan

i

tirinblåaan och utförsgängarna.

Sjélfva a/emmet är till sina fdrhJLUanden,

efter olika ställen , skiljaktigt. Si t. e. är

snören olik slemmet i urinröret, o. s. Vt Men
dessa trätskor komma alla öfverens deri^ att

de äro sega , kunna dragas t trådar^ betäcka
*

hinnan
,
göra den slipprig, och gynna däri-

genom . främmande kroppars öfverfart» £n
ökad retning befordrar slemmets afsöndring »

sa t, e. är tarmslemmet hos barn, som hafva

mask
,
mycket ömnigare än hos andra i dl

en sond Skr sitta qvar i urinröret, eller en
vel i näsan , sä Ökes slemmets afsöndring, och

instrumentet blir deraf rundt omkring of*

verdraget. Vi känne hittills ganska obetyd*

ligt dessa olika slags slem, äfvensom de för-

ändringar de i sjukdomar undergå ; men
hvad vi redan hunnit utforska, skall jag^

hvait och ett på sitt ställe , omtala.
fl

Af de sjukdomar, som angripa hinnan,

är inflammation den allmännaste : den kal-

las här med ett gemensamt namn catarrh

,

och flr, efter oljika ställen, namn af snufva

,

rödsot ,
slemmiga hasmorrhoider, dröppel • o.

s* v. Kemin har hittills foga sysselsatt sig

med undersökning af dessa sjukdomars pro-

dukler.



Äfven Polyper öch Torsk» nägrafl.,

höra hit ; men jag inäste af Bammii skäl fdr-

biga dein.

SlemHiiinan iir ^, liksom huden , hvars

fortsättning den är, ämnad att vidröras af si

till sågandes främmande kroppar , hvilka af

ingen annju kroppsdel skulle kunna rakas
,

utan att åstadkomma sjukdomar. Slemmet,

bevarar henne dervid för deras starkare I-

verkan , och man kan öfverallt anse den
såsom ett plaaum till främmande ämnens
ö^verfairt. Den har dessutom i magen och
tarmkanalen en annan, långt mangfaldigare

förrättning , som jag der skall ytterligare

beskrifva.

Om den närmast slemhinnan belägna

fastare cellulära hinlian ^ tt&nica nervea, gliU'

ler livad jag redan *sid. 245.,!. I^» nämnt om
den tätare cellulosan.

MageQS och tarmarnas muskel hinna skall

jag omtala, dä jag idet följande kommer att

beskrifva musklaina.

JJe FukUga Hinnorna^ Membranae Seross;.

I>essa organer betäckas ytterst af en e-

gen , glatt och pä utsidan med en hal Tät-

ska fuktad hinna, som, efter olika ställen,

far olika namn. Den som egentligen till-

Ijii^xer organexna för blodets regeneration kal^



las biikhmna, peritöneum^ Men dylika liin-

•ixor omkläda afven lungorna
, hjettat, lijer-

nan och testiklama , * af hvilka anatomien
utmärker hvar och' en - med ett särskilt

Bamn« Hjernans t. e. heter arachnoidea
,

spinnelväfshinnan, och ligger emellan dura-

och pia-mator* AUa dessa utgöra särskilta

stycken , som hafva ingen gemenskap med
hvarandra, såsom slemhinnans olika utgre»

ningar. Hvart och ett af dessa bildar en
säck utan öppning

, på det satt , att dä eit

organ^ t. e. lungan, blifvit utanpå af hin-

nan öfverdraget » och hinnans ändar sedan

pä dettas ena sida mötas, sä förenas de irkc
,

utan lägga sig ett litet .stycke på hvarandra,

hvarigenom i lungan mediastina » i buken
mesenteria o. s. v. formeras

,
skilja sig

dexefter ät , vika sig utåt , öfverkläda insi-

*dan af den- hålighet ^ hvari organet ligger

,

och öfvergä derunder i hvarandra. Ville

man göra sig mycken möda , så skulle man
kunna afdissecera hinnan , först ifrån ca-

vitetens insida , och sedan ifrån organet

,

och man skulle fä en påse , hvartill ingen

Öppning funnes , och som
, genom ett med

konst gjordt häl, skulle kunna uppblåsas

och utspännas.

Inre sidan af denna säck , det vill sä-

ga den som bildat organets utsida och cavin

tétens insida, är fri, gräaktig, glatt, glänsan-

de och fuktad af en egen vätska , hvars na-

tur jag redan vid bjfxnan % I^eif 1^* sid. 7 ^
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beskrifvit. Denua beständig* fuktighet hat

gifvit anledning till det fot ftlla dessa hin-

nor gemensamma namnet fuktig hinna. Deras

väfnåd är ganaka enkel $ dea beatar blott af

ett enda, på aärskilta ställen olika tjockt

blad. Det kan ganska mycket uttänjas»

hvarpä qvinnana utvidgade bu|p under gro-

sesaen, och de tfäckar^ eoiii vid Bräck for-

meras f äro allmänt kända bevis*

I afteende pa sin sammansättning och

sina kemiska förhållanden ofverenstämma des-

sa hinnor fullkomligt med cellulosan, och

man finner denna sednare i hölssvulster öf-

vergången till naturen af en fuktig hinna.

De skilja sig således i hufvudsaken ifrån

aellulosaijL endast genom väfnaden.

Ändamålet med de fuktiga hinnorna och
^

deras egna sätt att utbreda ' sig är att lätta

det ombyte af läge, som dessa organer txn^

der sina förrättningar rätt ofta måste göra

,

och med vätskan, att göra hinnan bestän-

digt hal och hindra dess sammanlimning.
Dä detta sednare under inflammationer stun-

dom händer , fullgör sedermera organet med
mindre lätthet sina functioner, och åstad-

kommer dervid smärtsamma känningar. I
buken , der många och mycket rörliga orga-

ner ligga, betyder dentia sammanväxning
mindre; men i lungan och i hjertsäcken äro

de åtföljda af tung andedragt, håll, en o-

^rdentUg pu)st xd.
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Be qukidomaf , som fdröfrigt tillhöra

dessa hinnor, äro icke mångfaldige , men
ocXl» icke synnerligen JUnde. Hinnans in^

flammation kan, utom sammanlimning och
vattensot, som jag redan förut sid. 81 om-

talat, slutas med bulning. Dervid uppkom,
iner Ukväl icke, som i cellulosan, svullnad

eller förstörelse af hinnans väfnad , utan

varet utsipprar pa hinnans yta directe ur

de smä kärl, i hvUka det blifvit biidadt.

Ibland öfverdraga sig dessa hinnor under

en inflammation fläcktals med en annan hin.

Aa , som . hvarken limmar väggarna tillsam-

man , ellér hindrar vätskans utsilande och

återupptagande. Bichat fann detta ofta i

hjertsäcken. Han fann äfven dessa hinnor
stundom fdrbyttå till ben , och förvarade

stycken af arachnoidea ,
« som öfyergätt till

tunna benskifvor. Denna sjukliga, beskaf-

fenhet är Ukväl icke följd af ålderdomen,

utan förefaller lika ofta hos yngre, som hos

ålderstigna.

§. 4.

Munnen och dess i^ätskor. Spotten.

Munnens hela inre sida är beklädd med
en fln epidermis , som frän det röda af läp-

parna , till det bakersta af svalget, blir mer
och mer tunn , och beständigt hålles fuktig

af en seg vätska , som ifrän den begynnan-
' de slemhinnans kö^^lar afsöndras» JDenna

vätska, hvars ändamäl är a^tt hindra mun-
*
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nen att af andedrägten torrkas och styfna^

lan svårligen flg oblandad, eller i en för

den kemiska analysen tillräcklig mängd«
Dess sammansättning är derföre hittills all-

deles okänd.

Afveu sa är det slem , som i mandlar*

nas håiighetex utgjutes.

Spetten afsöndras från trenne par af

idftlar , Parotides
, glandulse linguales och

gl. submaxillares , hviikas utforsgängar öppr
na sig .pä olika ställen af munnens insida.

Om den ifrän dessa körtelpar i någon mån
är < olika , har man ännu icke undersökt.

Hvad dessas byggnad och lägen förofrigt

angår, hänvisär ja^ till anatomien. Om af»

söndringen har jag redan , vid instrumen-

ten för vätskorna^ omlopp , talat » och skall

längre fram omtala"^ afsöndringsorganerna i

aliaiänhet.

Ben spott är en klar , ofargad , skum-
mande vätska, af en svag salt smak och
nästan ingen lukt.* Dess egentliga vigt ät

1,080 1 och dess consistens
,

jeinföxd med
vattnets » som 3:19 eller som id. gummi
upplöst i 40 delar vatten. I sitt naturliga

tillstånd är den hvarken sur, eller alkalisk,

och lemnar växtfäigorna oförändrade. Man
antager, att dess mängd på dygnet utgör
emellan 8 osh 13 uns. Under torkning

fprioiar den | i vigt, ^ch ger dervid i de.

^tUlationskärl
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ftUUtionskäxl ett. luktlöst titten; tom lifc
väl Miart nruttnan Ben aterstäende torra
massan är bladig , och Lar en skarp,' gtlt
•mak. Afdunstas spotten till |, sä afsättet
4en under afsvalning kubiska krystaller af
saltsyradt natron. ^Destillerad i gla^xatort;
»kummar den starkt, och ger, sedan vatt!'
net bortgått, utom de vanliga produkterna af
destillerade djurämnen en stark lukt af bli.
syra. I^emnad åt sig sjelf i obetäckta kärl ;
uppsuper den en betydlig del" luft, grum-
las, afsätter en flockig fällning, och begyn*
ner lukta, i början någorlunda rent zmmoi
niakaliskt , nien sedan stinkande och ruttet;
Af spotten syrsättas jern och koppar ganska,
lätt

;
qvicksilfver

, bladguid och bladsilfver
lata äfven genom rifning dermed förvandla
sig till oxider. Deraf tog man sig anledning att
mot veneriska sjukdomen försöka ingnidning
af qvicksilfver pä insidan af munnen, hvär-
vid metallen skulle af spotten syrsättas, och
sedan lättare absorberas; men man. fann der-'
af endast en hastigare verkan pä tandkottet
och spottkörtlarna

, utan att derföre veneri-
»ka giftet snarare förstördes.

Spotten löses ofullkomligt i vatten ; stör-
sta delen blir olöst, i form af ett slem. Sy.'
lor coagulera den, men den upplöses iter;
«n de i störte portioner' tlUsSttas. Kokadf
med vatten, afestter den flockor , som likna
yelnad ägghvite. Caust. alk»lifr odi jord-

IPjurk&nkn, si. iM. '

«
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arter utvecUa wc färsk spott genafst ammcv*

niak. Kalk- och* bary tvätten fu.lias deraf till

fosfoisyrade salier. Jdly- och silfversakei

fålla derur saltsyra och fosforsyra* Oxal<*

ayra upptäcker, apär af kalkjord.

' Man finnef af dessa försök, ätt spöt-

' ten är en upplösning i vatten af ett eget

föga lösligt slem, hvaraf den har sin consi-

stens och sin skummande egenskap , af salt-

^yradt iiatron
i
fosforsyradt iiatron , fosforsy-

rad ammoniak och fosiorsyrad kalk ; dessa

tillsaminan utgöra bl«tt | af lösningens

vigt-

.Dess ändamål är. att under tuggningen

af fast och torr mm. utblandas med den pul-

Teriserade massan , och gifva den en behö-

rig grad af blöthet, för att kunna med lätt-

h«t passera matstrupen. Man tror äfven

,

att den vid matsmältningen bidragei; såsom

lösningsmedel. Fourcroy tillskrifver den
ännu en. egenskap , att under tuggningen

förvandlas i en fradga ^ som i sina bläsor

innesluter en milngd luft , hvilken , efter

hans tanka, vore nödvrindig for matsmältnin-

gen^ och som pä detta sätt komme att ned-,

sväljas ; men man behöfver blott bettakta

en till nedsvriljning f.irdig tugga , for att

finna orimligheten af denna gissning. Spot-

tens seghet synes vara mindre änmad att

skumma, an att gifva tuggan smidighet och
sammanhang* Man trodde fordom spotten.

haffa €n egen fi^vmäga .att blanda oljor och
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feta ämnen med vatten, hvarigenom dessa

Bkulie kun-na iättaie i magen upplösas, men
den saknar alldeles denna er^enskap ; oljor

kunna deraf icke iipplosiu» , ocii gifva , i

blandning med spotten , en oklar, mjolkakt^g

Vätska » som icke upptages af VAtten.

l>a spotten af nägon -orsak fattas , blir

tuggnlngcn trög , ocli kåii;:L;!i af matlust

mindskas eller förloras men den kan ersät»

tas af dryck , som bioter massan under tän-

derna . och gör den lattaie att ne(.[s\ a Ij .i.

"Spotten är ofta underkastad^ sjukliga förän-

dringar i sammansättningen , af hvilka den
vanligaste tyckes vara en hällt af fri syra ;

detta är gemenligen händelsen hos dem sojn

hafva gikt. - Någon gäng blir spotten sä

Sur , att den ger sur smak ät allt hvad
inan förtär. •

'

Under åverkan af passioner
, isynner-

liet Vrede , förändras ofta spottens beskail'eR<*>

het. £n sjukdom $ som af 6itt mest utmärka

ta symptom ,
afsky för vätskor, (att namnet

Vattenskräck (Ilydrophobie; , anfaller .mot

hösten 9 efter varma och torra somrar ^ en
sLor del djur, isymierliet hundsliigtet , livar-

uuder spottens sammansättning förändras, och

får den egenskapen , att , sedan han^ blifvit

in])ragt i såret efter de bett", som af dessa

sjuka djur göras , hos den bitna åstadkom-

ma samma sjukdom och kunna frän denna
ä nyo genom, bett fortplantas. Någon gang

»kall jxian hafva ^sett on riktad huuds b&tc
4



förorsaka vattenskräck , utan att sjelfva djuret

varit hydrophob* Förändringen i spotten

är okänd, och undersökningen dessutom bå-

de ^vår och äfventyrlig. Ett kortare eller

längre tid fortsatt- bruk af qvicksiifvermedel

åstadkommer pä tandköttet och i spottkört-

larnaett slags inilammatoriskt tillstånd, som

af ovarsamhet stundom kan gä så lingt, au
käften blir ördtlig

,
tungan sväller upp och

tänderne bortfalla» Spetten utflyter då i ea
mångfaldigt större mängd , hvarun^er krop-

pen ofta ganska fiastigt aftynar. Äldre fö«

reskrifter till veneriska smittans botanda

tilläto, att 3 skälpund spott pä detta sätt i

34 dagar dagligen bortglngo ; men en sednars

erfarenhet har ådagalagt, att spottningen der-

vid endast är ett bevis att metalloxiden be*

gynt verka pä kroppen , och icke , som man
fordom tycktes tro , ett slags kritisk uttöm-

ning , hvarigenom giftet borde bortskaifas.

Man betjenar sig derföre nu mera af den*'

na omständighet blott säsom ett prof, att vid

dess annalkande kroppen har nog» eller i

det närmaste nog, qvicksilfver, för att angri-

pa giftet , hvilken mängd man sedan genom
noggrann uppmärksamhet på spottflytningen

söker bibehålla. Spotten undergär dervid

äfven till sin sammansättning en betydlig

förändring, som likväl ännu icke blifvit be-

stämd. Sen innehåller intet spär af qvick-

silfver , men den är något tunnare än förut
^

och har en egen oangenäm stank , hvilken

(iUtax i samma qaän, stm spettilytn^ngen ökef*'



• it.
m

^Stanken kommer likväl icke af en begynt

förruttnelse , ty den förändrar icke metaU
liskt silfver , och fäller ittiksyradt bly med
hvit färg. Den lukt , som vanligen instål-»

hl sig i de rum 9 der saliverande vistas,

och som isynnerhet kännes , dl de andas

med öppen munn, lommer ifrån spotten

,

och icke, som man i allmänhet uttrycker sig,

från andedrägten. Den med dessa dunster

fyllde luften har samma egenskap , som an.

dra smittande utdunstniugar, att bidraga till

en dylik sjuJcdoms uppväckelse: derfore ser

inan i sjukhus, der snyggheten icke tillräck-

ligt iakttages , eller der de spottandes antal

inom samma rum är stort , att spottflytning

ofta utbryter efter en eller par doser qvick-

^ilfveroxid , då den hos samma person
, på

ett annat ställe , ej förr än efter en vanlig

mängd skulle hafva inställt sig. I>en tan-

kan, att «tt i luften 'upplöst qvicksilfver å-'

stadlcommer dessa olägenheter , är, efter all

Bannolikhet , ogrundad* £udiometriska för-

sök hafva ätmindstohe ännu ej visat möjlig-

heten af dess upplösning i atm. luften, och

försöket med qvicksilfverhalltig syrgas af rudt

Byrsatt qvicksilfver torde fiehöfvä nogara

granskas.

Stundom^ afsätta sig i spottkörtlarnas ut-

försgangar stenaktiga gyttringar ; desse hildas

ibland hastigt » och finnas oftare i ductus

Warthonianus, än i duct« Stenonianus» I>e be-

stå, af fosforsyrad kalk, hhndad med spöt*;
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tens slemmiga ämne , och tyckas uppkomma \

då detta jorcisaiiets afsaiiiLndc^ pa något af do
vanliga ställena hindras*

,

Pa tåiideriia afsättos iifvcn ifran spot*

teii en grågul bark, kallad \^in$un* . Under-
sökt med lörstoringsg Ias , finner man den
utgöras af små hopfogade korn , som i nå-

gra punkter glitnsa, och bestå af fobforsyiad

kalk, blandad med ett slemmigt ämne. Ar
denna fäUning ur spotten en felaktighet ?

Så syn(^s det, åtinindstone. Den saknas hos
djuren och mängden af friska arbetande mea^
niskor* Dess bildning härrörer sannolikt

från iiagon forändring i spoitens sauunan-

sättning
, genom lultens åtkomst. Den sät»

ter sig derföre vanligen endast på framtän-»

derna, och ujan saknar den sällan hos dem
som hafva trångt bröst och måste andas
med öppen munn, eller hos menniskor ^om
tala mycket och länge. Den tyckes ingen

inflytelse halva på tändernas lielsa och be-

stånd, men den ger dém ett obehagligt,

smutsigt utseende , och mänga hafva med
vinstenen boitskurat emailen och förlorat

sina tänder. Den löses lätt af syror, som
derföre ingrediera i de flesta rengör I ngsme-

'

del för t.:nvl< rn.u men dessa åro mänska skad-

liga , emedan de äfv^n upplösa emailakor-

pan. Likval har jag tf^tt , att man utan o-

lägenhet , for en enda g ang , kunnat med
utspädd salt- eller svafvelsyra forsigtigt af-

tvatta vinstenen , hvärefteoc tänderna sedan
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lätt kunna hållas rena , och det som fd^

h-var dag afsattes med en borste och litet

tvålvatten atsköljas,

I medicinen har man nyttjat sgott , si-

som ett lösningsmedel för . medicamenter

,

son3. skulle utyiirtes användas , i hopp att

spetten , säsom en djurvätska, skulle lättare

absorberas ; men 4etta äy både utan ändaxnål

pch osnyg§t,

Af djurarters spott är endast hästen»

undersölet; X>en är gröngul, har svag, salt-

aktig smak och obétydliL;t vidrig lukt. Den
är icke synnerligt tyngre än vatten, och

består af ägghvite , koksalt och litet liatrön^

upplöste i 3^ gangei: §ä mycket vatten. •

f 5^

M-unuhålans bakre del forbytes I en ka-

nal , som under åtskilliga formförändringar

fortsattes till ändtarmens öppning , och med
ett gemensamt namn kallas tarmkanal. Dess

ändamål är, att emottaga och bereda de äm-

nen, af hvilka blodet skall ersättas, och att

bortföra dem som härtill icke kunnat an-

vändas, första stycket af denna kanal kaU

las matstrupe; den är ofvantill säckformig ,

omgifvep af flera miisklar , och nedtill cy-

lindrisk, ytterst beklädd af längsefter j;aen-.

de raka muskelfibrer och derlnunder afriiig-

niusklar. likess *inre sida utgöres af slem-
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Jbinliany oph dea yttre af cellulosa, inhäm-

tad emellan bladen- af lungang bakre media-

stinuin. Dess ändamål är, att föra tuggan
iied i m^gen', eller att förrätta sjelfva sväl-^

jandet. Den är blott mechaniski och tilleil

del underkastad, villjan. >

•

§•9-
»

Magen.

Matstrupen genomborrar diaphyagma bak-

till, nägot pi vänster sida, cteh utvidgar sig

. derpå i én stor säck , kallad mage. Denne
är af alla tarmkanalens delar den rymliga^

Éte och vidaste^ Jag förutsätter , att dess

ftkapnad tr af anatomien känd; det blefve

en icke alldeles rigtig liknelse , om jag sa-

de , att den bildar en ägglik. kropp , ' pä

hvars ena sida matstrupen löper in , och ur

,
hyars spetsigare ända den fortsattes till tar-

marna. Matstrupens slemhinna och muskel-

fibrer fortsättas på magen , och betäckas

utanpå af bukhinnan, som öfverkladt undra

ytan af diaphragma. Denna väfnad fortsat-

tes sedan i samma ordning , pl det sätt jag
^

sid. 1. Del. 2. redan nämnt, hela tarmkana-

len utföre. Magen blir, mot sin öfvergang

i tarmarna, mer och mer smal, och formerar

filutligen en hård, svälld och liten ring, kal.

lad pylorus eller nedre magmunnen , hvars

JEuthet egentligen beror af den iSellulära

hinnan emellan muskelhinnan och slemhin-^

itm (tyiACib ^etvea)» och fom.gei^oqL jköti*
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tAåztnzi blffacie ger etf slags lock St nedra
inagmunnen. I3en täpper emediertid icke

fuliiomligt ; detta är ersatt deraf^ att pylorut

i upprätt ställning utgär ur magens öfre del

,

och att således det förtärda kommer att ligga

nedom, och fofst, i den män som det smältes,

af magens muskelfibrer nttvingas. Så län«

ge mage^ är tom
, hänger den hopplattad ,

och matstrupen ingår rätlinigt; dä den fyl^t^

les, blir den rundare, vänder sin hängande
sida upp, vikes emot matstrupen och tappes

af detta veck så, att ingen ting kan, utan

synnerligt vald, gä tillbaka upp i strupem
Magen., sä väl som de öfriga i buken belägna

organer, fäx från stammen af den nedsti*

gande aorta mycket Mod. Den har stora

och betydliga nerver. De förnamsia komma
.ifrån hjernan och höra till 8:de paret (par

vagum) ;
' de Öfriga har den ifrån ganglion

semilunare. Genom de förra 'skiljer sig ma*

gen ifrån de öfriga tarmarna , och derfö-

re har dess enskilta tillstånd på kroppensr

allmänna en' stor och betydlig itifhytelsi^

Derifrän härrörer också den större verk- .

' samhet intagna läkmedel yttra, emot dem
som utvärtes använda, enligt hvad jag re-

dan anfört D, i. sid. los , 103.

Hoa gräsätande, djur, som idisla, det

vill säga efter en stunds digestion åter upp.

föra i munnen den tugga de sist sväljde,

for att ä nyo hnaxe sönderskäras . är delta

er^aa flerfaldigt.

9
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§. 7." •

Magsafkn. Succus Gastricus. .

Utom det slem, som på magens insida

afsöndras , ^silar slemhinnan , ur en ome«
-delbar fortsättning af härrör , från magens
pulsådror , en egen vätska » kallad magsafu
J>en kan svårligen fås. ren,, och är oftast

blandad med spott, slem, galla och lemnin-

gar efter näringsmedel, Man har sokt er-

hålla den på det sätt , att djur , efter lång

fåsta , blifVlt dödade , och magsaften med'
varsamhet ur magen uttagen. Spalianzani
förskaffade ^sig den till sina märkvärdiga för-* >

sök derigenom, att han på fastande mage
genom mechanisk retning bragte sig till Jcräk-

ning. Frän foglar feck* han 4,^n , då svam-
par , fäste vid länga trådar , nedfördes i

fogelns mage , och efter ett par timmars ior-

lopp åter utdrogs. £medlertid fas den på
intet af dessa sätt fullkomligt x^m -

Magsaften är hos skiljaktiga djurslag oli-

ka, efter deras olika digestionsorganer. Meti'^

niskans är tunn, genomskinlig, oaiiuindHg ,

smalvjir sal taktigt , riicn ej bäskt , om icke

den är blandad med galla. . vl>en löser sig

fullkomligt i vatten, coagulferas icke af sy-

ror
,
fryser senare än rent vatten , och kan

läpge förvaras på ett varmt ställe^ utan a^t

ruttna. Den är hvarken sur eller alkalisk.

Aidunstad till torrhet, iemnar den en obe-

tydlig återstod, bestående af koksalt och
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något djurämne. Inkokadt till en viss grad,

l^an detta ämne £ailas af alkohol^ Destilierad

i Tattenbad , ger den hvarlen syra eller am«
jnoniak , utan endast ett luktlost vatten

,

fiom om ^ägon tid ruttnar. *

Köttätande djurs magsaft är, efter Car-

in inlät is försök, stundom sur och står län-

ge mot förruttnelsen. Man kan , efter hans

vippgift ,
göra en artificiel magsaft , om man

i 16 timmar digererar en lösning af gran

saltsyradt natron i 1 uns vatten med ^ lod

. färskt kalfkött ; den blir dervid sur, och

kan ,
genom en förnyald digeslion , blifva

ännu starkare, och komma den naturliga än»

nu närmare.

GriUtätande djurs m^szft iXf efter V au-'

qvelins #ch Macqvarts försök, sur och

innehåller , utom iosforsyrade salter , äfven *

fri fosforsyra* Syror afskilja derur litet ägg-

hvite, och ^ter afdunstning återstår ett slem-

migt ämne. Deii ruttnar snait , blir, grum-

lig , och begynner lukta illa.

Kråkors magsaft undersöktes af Scopo-
liy men föirst sedan den någon tid hade
blifvit förvarad. Den hade dä en dhehagHg

lukt och utvecklade , i blandning ined kali
,

ammoniak. Afrökt vid lindrig värme , lem-

nade den tsy i åtérstod, som fuktades i luf-

ten , luktade illa och icke fräste med syror.

S CO po 11 trodde sig finna, att denna redan •

skämda magsaft innehall , utom djuräfiMiet i

saitsyrad anuxioniak och fosforsyrad kalk«
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iltiagsaftea upplöser utan åtskillnad djur-

och växtämnen., till och nued bräsk, $enor ock
lien, den må vara tagen af hvilket djur som
häldst. Man har länge, men hittills förgaf-

veSf sökt framleta det ämne, som här vore

det kraftiga lösningsmedlet. En del af krop*

pens öl riga vätskor , t. e. utdunstnlngen
,

tyckes äfven deltaga i samma egenskap, och
man har funnit, att om kött lägges emellan
tarna^ eller under armhålorna^ dä mansvet-

tas , så upplöses det på nästan samman sätt,

som i magen. Magsaften har dessutom den
egenskapen, att, medan den ännu ligger

qvar i magen, till en 4^1 Sterställa ruttnade ,

kött.

l>en ringa kSnnédom vi hafve om mag-

saften och dess verkningar är nästan hel och

hällen Spallanianis förtjenst ; han arbe-

tade héiri onträget ocli Unge , och han ha^

de säkert , ifall djurkemien då haft samma
odling , som nu , riktat vetenskapen med
ännu större och vigtigare upptäckter. För
att finna de förändringar , som fddamnen

i olika lefvande
.
djurs magar uiidergå , in-

neslöt h^a dem i rör, hvilkas ändar till-

täpptes med ett' galler af tråd , fäste des-

sa,vid fina snören , och nedförde dem i fo-

glars och itskilliga däggande djurs magar.
Då rören upptogos , fann han , efter som
de fått längre eller kortare tid ligga qvar ,.

d€ till undersökning inlagda ämnena till

en del (^ller alldeles upplösta och rpren torna.
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"Magsaftens ändamål är såtedes « att upp.
lön den söndertuggade maten , och. att der-

igenom förvandla den till en vätska, som
sedan kan i tarmarna behörigt förarbetas*

Men di. jag säger upplösa, fir man dermed
icke förstä en fullkomlig upplösning, slsoni

' då ett salt löses i vatten till en klar ge*

Bomskinlig vätska, emedan en del af de fa«

sta /näringsmedlenas bestindsdelar äro allde.

les olösliga. Magsaften upplöser endast vis-

sa ämnen , hvarunder de mindsta delarnas

sammanliang förloras, och det olösliga, i en
finare mechanisk fördelning, uppslammas i

lösningen , hvilken deraf blir färgad, oge-

nmiskinlig och simmig, äom en tunn väl-'

Ving. Desse olöslige delarne komma sedan,

i tarmarna, att utgöra en del af träcken.

Bland de sjukdomar , som angfj^a mag*
saften och dess afsöndringsorgan , är den sl^

kallade magsyran bast känd. Magens vät-

skor blifva dä sura, men det kommer icke

alltid deraf, att magsaften afsöndras sur, utan

de fa ibland först i magen denna felaktig-r

het. Svaga m^ar hafva gqmcnUgeu brist

pi m^gsaft, och jtåla derfore ingen annan
föda , än den som lätt och i mängd löses af

magsaften. Mycket f^ta eller också gamla

salude ämnen lösas trögare, och fordra till

full upplösning en större mängd af denna
vätska. Dessa hafva i alhnanliet fatt namq,

af härdsmälta. Då magen har antingen fulle

J^mltg brist
,pä magsaft, så att det förtärda
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\ magen blif •oförandradt , dllar ock då ert

xetlig mage på eu giing forUit mera än mag^
'

^ saften hinner upplösa; afbördat naturen

sig oftast frän det osmälta gehopi kifäkning,

%\X sl|igs meclianisL operation , som
, genom,

samretning från magen, full bördan af bukmusik*

larna och diaphragma, och tömmer magen upp. •

ät genom munnea. Då dt;Lta icke liänder
^

stadhar maten qvar , surnar af . kroppens vär-

me, och förorsakar derigenom halsbranna m. fl.

symptoniér, som läras af pathologien. I>en-

UkSk syra är saunoUkt ättiksyra i den bildas

derföre, hos dem som hafva fallenhet der-

till j
isynnerhet då de fortara vegelabilier

,

s&som söta frukter, växtsafter, svaga viner,

l^ästa . mjöirättet
, mjölk o. d. ämnen, som

kunna komma i attikjasning , da den der-

emot undvikes , nar inan fortär kött och
djurisk , till och med rökt , hviiket eljest

ganska trögt upplöses och assimileras. Den*
kia slags magsyra, som, då magen är ^ tom,
^ller endast innehåller animalä ämnen. Ute-

blifver och således endast härrörer ifrån nä-

• ringsmedlen, bör noga skiljas ifrån den, då

sjelfvä magsafteh surnar oeh st^andom på
fastande mage uppkrälces vattenklar och sä

sur, att den fräter tänderna. Detia sednare

är en svär , oftast obotlig
,
sjukdom , som

tämmeligén ofta träffas hos den arbetande

hopen i Sverige, och fått namn af magllen,

gastrodynie. Nästan allt hvad dessa sjuka

förtära surnar och kräkes upp efter någon
stunds uppehåll i margen, hvnis insida slut-^

s

t •
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ligen af syj-an lindrigt inflammeras , blir öm
och ömcåiig foc allt ^ aa att äfven det oskyi»

digaste uppkastas, utom kallt vatten, hvar*

af de känna sig lindrade. Slutligen blir, en
och annan vecka fora döden, det uppkrakta

svart, som kaBfesump', och sjuklingen afiider,

till hälften af svätt och till hälften af magens
ömtåliga tillstånd. Mot dessa sjukdomar har

man tned ett slags fördel nyttjat alkaliska

läkmedel , som med syran förena sig till

ett for digestionsprocessen mindre an syrau

Skadligt medelsalt* Dessa, äro likväl, dä
svart syrsatt jern undäntages^ bloU lindrande,

men icke botmedel. Jernct deremot ger med
syran ett znetallsalt , som bidrager att återgif-

va magerl sin Styrka« I magilen göra desea^

medelicke ert gång någon betydlig lindring.

dBåska och stärkande medel bota magsyran ,

och någon gåiig flen, men de verka på magens

nerver , och kunna icke al kemien utredas,

sä länge claven till nervsystemets verknings-

sätt är alldeles okänd«

Slem i magen är en sjukdom*, &om of-
*

' ta ätföljer de föregående , och stundom en-

sam inträffar ; den är på sitt vis analog med
snufva , efterdrgppel o. fl., och man har ef-

ter döden flinnit slemhinnans körtlar ona*

.

tur ligt uppdrifna och fyllda med Qtt segt

gråaktigt ^mne.

Stemai i magen komma ^ alltid , genwt
en omvänd rörelse , ifrån gallblåsan genom '
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duodenum. Magens dfriga ijukdomaz ligga,

alldeles utom kexaiexis omiåde*

Magsafcens egenskap att * förbättra köte

och att länge emotstå förruttnelsen gaf nå-

gta läkare anledning att försöka den så-

som ett läkmedel i lÖtAt och kräftskador,

och oaktadt den utotn magen förlorar stör-

sta delen af de^sa egenskaper, så fann man
den likväl af myéken verksamhet; men då
den i första början icke svarade emot det

låford den feck , och den dessutom är gan-

ska svär att^ fä i tillräcklig mängd , sä blef

den åsidosatt. Köttätande djurs visade sig

verksammast , och man betjänade sig mest af

bundars , kattors och roffoglars. JLättast fzM

den af kråkor * eller korpar , som dä mäste
val födas, och ofta fordra I till | skålp. färskt

kött om dagen. Fogein .måste fasta i ^ tinu

mar, innån magsaften' upphämtas , om den
skaH fås ren , och 12 timmar efteråt , annars

dor han af indigestion. Hvar tredje eller

högst hvar annan dag kan man. taga magsaft.

Detta gar sä till , att man i ett rör af horn,

som på flera ställen är genomboriadt , lägger

en våt och väl urtryckt svamp, fäster det

sedan vid ett snöre, och nedförer det i dju-

rets mage. Detta sker lättast , om man med
ett rundadt stycke fiskben slår fogein på
näbben, tills han biter i fiskbenet, insätter

deipa röret i näbben , och skjuter det med
£$kbenet ända nqd i plagen, under dot

' halsen
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.Lal sen med handen utdrages, sa att den icke

fållar sig och kiadxar passagen. Vid tiå-

dc;n,.livacpå röret är fäst, bindes en pinne
.jframfbr näbben , si stor att fogeln icke kan '

svälja den* Har man ilexa korpar , så få

de icke vara tillsamman , ty dä draga de
upp i, rören pä hvarandra , och lemnas de i

bur» .så fästa de piuueu emeiUn spjälorna och
Utdraga den pa detta vis. Sedan fogeln ett

par timmajr tivilat , uttages réret ur magen,

och svampen urkramas. Hvarje korp kan
ge omkring i drachma magsaft. JDen mäste'

nyttjas i>enast
,
ty efter 24 t., begynner don

cm somonaren att skämmas, lukta och beva-'

^as med maskar* |Iuru dyrt och sv3rt att

erliälla detta medel miste yara, finner man
ganska lätt , då till hyart förband af en
måttlig kräftskada fordras 3 uns.

is-
Munnens och magens förrättningdf.

Flytande ämnen , som fört.irns
, bchöf-

va ingen annan åtgärd af munnen , än den
ttt foras till svaljet; men de fasta H^äste

bringas i en finare mechanisk foj tJelaln^ ocli

af tänderna söndermalas* Dervid föras de
beständigt af tungan under tänderna , och

'

fuktas med spotten , för att ännu mera lät-

ta denna .meciianiska operation. Denna vät-

ska utflyter derföré undér tuggningen, dels

genom iuggmusklarnas pressning på de i de-

Djurhenum. a* X>,iU^ 3
'
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tas gnmn»kap belägna spotckörtlarna, dels ge^

nom netTernas inflytelse. I>eraf händer; ati

en hungrig , som ser mat , får munnen full

af . spott utan tuggning , eller , som man
säger , vattnas i munnen , och på somliga ^

som med god matlust begynna ett mål, fram-,

flyter spotteix. med sädan häftighet , då ;mun*

nen första gången Öppnas , att en och an*'

nan droppa alldeles utkastas öfver under-

. läppen. Då tuggningen länge fortfarit, mind-

skas slutligen spottens mängd , och man blir

torr i munnen ; derföre kunna 'de som län^

ge tugga och äta långsamt sällan äta myc-

ket. Sedan maten under tuggningen blifvic

någorlunda fint och jemnt fördelad, så att

den beqvämt kan pasiera genom s;,valjet , och ^

af spotten blifvit formerad till en mjuk och
hal tugga , / föres den af tungan i bakre de*

len af svaljet , öfver luftrörets lock, ned i

matstrupen, hvars muskeltrådar efter hvar-

andra sammandr,aga sig öfver tuggan och

,

. underhjelpte af dennas egen tyngd, pä det- ,

ta sätt nedföra den i magen. Felas spotten,

så blir tuggningen' t^Ög och sväljningen

alldeles omöjlig , men detta kan , såsom jag'

vid spotten nämnt , ersättas af dryck. Ma-
gen , som förut hängde, läggér^ig nu, i

mitt som den fyHes, mer och mer p5 sidan,

gör ett veck med strupen, och afbryter der-

' igenom det nedsväljda återpassagen Upp. Py-
lorus

,
underhjelpt af magens muskelhinna

,

stänger vägen nedät , ehuru mindre full*

komligt. Massan ligger nu innestängd i ma-.
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'fjbn 9 tSksom i en flaska^ éA upplöses det

af magsaften, som -åels tömt fanns i magen,
och dels afsilas , under det mngens häxrors-

Idtor if ut^päntKingen iretas till större verk-

eaihhét. Här ligger den qvar, tills den
blifvit upplöst och fdrbytt i en trögt fly*

tände Väilingslik vätska, <ich utsläppés dä ge«

nom pylo^us till smätaimtarna , der den vidå-

re skall förvandlas. Kortligen: Munnen är

besttod till de fasta närjinjsmedlens mecha«

liiska sondérdelning , och magen till deras

upplösning, emedan de i fast forjn icke skul-

le kunna i tarmarna .ytterligare undergå den
kemiska* -

Man xskulle nästan ^ra frestad att tro,

det magen och mannen vAre gjorda endast

för fasta nutriinenter , och att de il«sta los-

ilingai: kke behöfde deras åtgärd ^ sa myc-
ket mer , som « flytande näringsmedel ^ t. e*

köttsoppa , emulsion af jiggegulor o. d., visat

tig vara födande, om de insprutas .i ändtar*

men , eller tttvärtes eniBi&dfl» sKsom ixtd«

Jitagen tjenar vid matsmältningen kke
endast såsom en flaska , kvari upplösningen

går för sig ; den verkar äfven såsom ett lef-

vande kärl 9 genom xöirelsen af dess mu^
•kelfibrer, som under detta hällas i en be-^

ständig verksamhet $ ehuru detta icke sker,

såsom man fordom föreställde sig, för att

emellan dess väggar söndergnugga maten

«

hvarigenom hunger skulle uppkomma , dl

'inagen yoxe tom. Hungren härrörer ifrån
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den samlade magsaftens veikan pa nervernau

Ai^damålet med xöielsea i nugeuå xauskelhin-

na är tvifalldigt : att genom- mayans onu*

skakuiiig beiorclra upplösningen och en jem-

nare uppslamning af det hnt fördelade olö^

sta, och att uxtömma det lösta genom py« .

iorus ; den verkan oberäknad , som magens

rörelse kan liafva pa omloppet i 4e karl,

som afsöndra mägs^ten. ^ .

r

I>en upplösta, välltngsllka massan kallas

chymus. Man liar velat bevisa, att den all-

tid vore sur , och till skäl for denna m^*
ning anfört , att mjölk i niagen ystes ; jag

häv närtint, att denna egenskap tillhör mag*

saften 5 äfven dä deu icke reagerar för syra,

och det kan 9
enligt Deyeuic's ock Par-

inentier's försök med löpe, icke hindras

genom tillsatts af alkali* I>en syra, eom
. chymus ofta innehiller, ^ hvarken bestän-

dig eller en nödvändig beståndsdel deraf

,

utan häxrörex tillfälligtvis från födämnena
och deras hastigare •Iknf långsammare för-

.vandling.

§• g--

Nätet. Omentum. ^^Mensentaria^

Bukbinnan , eller den fuktigia hinna i

'som utgör magens och tarmarnas utsida, bil-
.

dar pä ena sidan af hvarje kärl en dubbel
fåll , hvaraf de sammanbindas och qvarhåli*

las i sitt läge, med de *$ml iförändringar t

1.
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som deras dmsoxn fyllda ocli Ömsom tonia

tillstånd , fordrar. I>essa fördubblingar kallas

med etc gemensamt namn Tannkdx ^ Meseu-

terium. Magen har detta tväfalldigt, frän

bägge sina motsvarande sidor , ocli samman-
biades deraf med coion tränsversum, leiverii '

och mjälten , hvilken sednare, derigenoiri

måste ändra sitt Irige , efter som magen är

full eller tom. Nätet inncslutei* emellan

sina blad en myckenhet med fett fylld cel-

lulosa hos friska; hos sjuka och utmärglade •

deremot ligger det likt en sladcfrig trasa. ^

Det har sannolikt mycket inflytande på mat.,

smältningen, och dess ändamål tyckes vara;

att, utom magens fastande, qenoiii 1)ekl.j(K

ningen med fett deri bibehålla en jemu
varmegrad , som i synnerhet under matsmält*
ningen behöfver vara pb^roende srf ki jpps»

ytan, ' ' - .

•

10.

• Pancr^eas.
«

Bakom och på sidan af magen ligger,

emellan mjälten och duodenum, en stor, af*

lang körtel, med sin ande infattad emellan .

den sednares öfre och aedre krök ning, soru

fatt namn af pancreas* Xiii sin byggnad
liknar den spöttkörtlarna, och består af cii

mani^d^ små körtelgryn , med hv^ai* V.t-

försgång , som slutligen öfvergå i en större

kanal , kallad , eft«r sin Upptäckare, ductus

Wusangiauus , genom Jivilkea de i gali-
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gängen iittömm» en egen rätate, succut

j)4ucreaticus. ^

Körtelns läge och den lätthet, hvarmed
vätskan orenas af galla, hafva gjort det gan-

ska svårt, att samla deii ren och i tillräcklig

mängd för en kemisk undersökning. För
längre tid tillbaka, emellan aren 1665 cch

1670 hämtade 1 ior* Schuyl ocl\ Hegna;
tué de Graef den ifräu lefvände* hundar,
pi hvilka de öppnade underlifvet, uppsök-

te Ibanalen, ock iaste dervid en liten fla-

ska. Graef feck, pä 9 timmar, något mera
än 1 uns, och Schuyl, pä 3 timmar, öfver 3

uns. Sägges forsok gingo ut på att bevisa

deras lärares da le Boe's menyig, att suci

cus pancreatieus vore en syra, som i duodenum
skulle förena sig med gallans alkali, och der

åstadkomma iriisning, etc af de vigtiga^te k^
jniska fenomen man 'dä trodde sig känna.

Pä nyss dödade hundar har ma^ utsjcurit

pancreas, utkramat den deri befintliga vätskan,

hvilken man funnit hvitaktig, svagt salt,

utan sporr af syra och lik spetten till smak
och consistehs. Af menniskan har man
aldrig kunnat samla den ; pancreas är efier

dödeu tom« Regnatus. de Graef räknade
ut , att dä körteln hos en hund på 8 timmar

X gaf 1 uns saft, borde den hos en menniska,

i förhällande till dess större vigt, afsöndi^a

9 uns pä dygnet.

Kanske skulle man, efter Tyskarnas exempelj
kunna kaik den på svaoska B/ikspoU^iu

<
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Vrkänne ännu icke med någon pålit-

lighet denna vätska. Det är sannolikt , alt

dea liJcaar spotten och är ämnad till bläg*

gallans utspädande.

§. 11- .

Lefverji* Hepar.

Pä häger sida .om magen, litet ofvan.

om och hakät, ligger lefvern, det största och
tyngsta af bukens iuelfvor, utanpå betäckt af

bukhinnan, och qyarhällen i sitt läge af de
fiera band, som af denna bildas.

Dess yttre form har, efter all sannolik/

het, intet inilytande
,
på dess förrättning;

jag lemnar derföre beskrifningen deraf åt.

anatomien*

Dess inre väfnad utgores af en mängd
harrörskarl , som ifjäa arteria hepatica och
isynnerhet från ven^ portse leda- sitt ursprung,

och afsändra gallan , hvilken génom egna

gångar uttömmi^s. Dess massa är således

,

liksom de öfriga afsöndrande, organernas , en
gyttring af kärl , nämligen mf hårrörsadror

från venen och pulsådern, af gallgångar och

af éugådror. Det hela utgör en blåriid

,

vanligen någorlunda blodfuU massa, som har

sitt eget forhållaade , och som ökiljer sig

från ^Ua andra organer. Dess särskilta lukt

och smak , tillrédd såsom fddämne> m. m»

hafva likväl icke vackf tillriicklig uppmärk-

samhet, för att göra den till kemiska an«i*



lysens föremil. Det är tämmeligen troligt,

att vi framdeles
, genom undersökningax af

secretionsorganernas så kallade ptfrenchyma,'

kunne fa nägön tillökning i vår högst Ot

1'ullstuiidiga kunskap om aisc>ndringslagarn4«

^Fourcroy fann ^ at t en menniskolefver

,

som i 10 år hängt obetäckt i ett laborato*

toilum , till stoi re cleien var förbytt i fett-

väv? Vauqvelin, fenn i en. rockas lefver,

som likväl begynt skämmas och reagerade

for ammoniak, en fet, tunnflytande olja,

och den gal emulsioa^ (lå d^n xef^ uied

vatteAr
. . .

liefvern är ett jifsöndringsergan, och dess

förrättning är ^allan^ beredande ; men den
skiljer sig fråti alla andra déri , att den är

det enda ,^ som' afeondrar sin vätska ur svart-^

brunt blod. IXen ar således ett venöst af-

sönclringsorgan. X)^t blod, som återkommer
från magen , tarmarna , mjälten , pancreas ,

niitet , mesenterla och gallbläsan, är mörkare,

tunnare , mindre benäget att coagulera, än
det öfriga venösa, samlar sig i vena port»
©ch införes af denna i lefvern. Venen för-

byter der natur , utgrenar sig i ånare och
finare rör, som slutligen, i likhet med puls-«

ådrornas härrör, sjelfve fortskaffa den väU
ska de föra, hvaraf de under ett långsamt

lopp genom nervernas .inflytelse bilda gallan,

hvilken de sedan genom egna , i större stam^
mar hopgäende kanaler, kallade gallgångar,

uttcuuma ur lefvern^ Genom arteria hepatica
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far .lefvern lödt blod ,* ämnadt till dess

reproduction ; men en liten del af puls*
'

. äderns grenar öfvergå i gallgångar, och
bidraga således något till gallans aisöndring;

. till och med nian skall hafva sett rena por.

te felande, och gallberedningen fullgöras af

pulsådern ensam. Detta bevisar , att eii e*

gen besica£Eenhet hos blodet i yena port»

icke , såsom man t allmänhet tyckes «tro

,

är nödvändig till gallan, att den kunde bil.

das äfven om venen förde, rödt blod , och

att det svartbruna blodets oduglighet till

reproductionsprocessen och kanske alla an-

dra afsondringar likväl icke gor det oaa«

vändbart till gallans beredning. Största de*

len af pulsåderns grenar skitar sig dels i ve*

nen , d^ls i reproducerande hårrör* Genom
denna pulsåder har lefvern äfven ett mé-
chaniskt ändamål , att , dä blodets omlopp i

något aJinat organ är hindradt , det kan i

lefverns större kärl samlas, och derigenom
' en slags jemnvigt för de Ömtiligare orga*

nerna bibehållas ; al* detta skäl blir lefvern

hos dem som hafva lungsot vanligen met^
utvidgad, i män som* rummet för blodm9i3<r

san i lungorna aftager.

Jlos fostret är lefvern, i proportion, myc-

ket större sin hos den fullvuxna; men den
begynner efter födelsen mindskas. Andarna*

^ let med denua större lefver är icke rigtigC

utredt» Den mindsta delen af blodet pas->

sexar dei igenojrn de gaUbildaade kiirlen, hvar-
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al^n liten mtngd galla afttodraSf tood, tmlnin»

go:n efter hand utguten i fostrets tarmar, mer
och mex foxvandlaft, ocU utgör det maa kil^

lar becket, meconium, hviiket jag vid fostret

skall ytterligare beskrifva. Största delen af

hiodet utfores åter af venerna* Man har

uppkastat flera gissningar om' lefverns för-

rättning hos fostret ; bland annat trodde

, man , att blodet der afsatte en portion kol f

som af sugädirorna upptoges och bortfördes*

Huru orimligt detta är, behöfver jag knappast

erinra, ty suga drornas vätskor återfioras i blod-

x^assan. Men lefVern mi, utom den ringa

gallberédningen , hos fostret hafva hvilken
kemisk förrättning som häldsC , sa har den

' åtmindstone en tydlig oph vigtig mechanisk i

att vara en reservoir för den större mängd
yätskor , som fostret till sin utbildning be-

höfver , som här icke passera genom lun-

gorna och icke rymmas i de öfriga organer-

nas ådror. Derigenom hafva de reproduce-

rande hårrörsådrorna ^ utom pulsådersyste*

mets större vidd, under det hastiga tillväxan*

det, i samma förhallande, en större massa att

hämta utur, än hos fullvuxna, der det afsattas

mängd obetydligt eller alldeles icke öfversti*

ger mängden af det förnötta och uppsupna.

Liefverns storlek , jemförd med andra

afsöndringsoiganers, t. e. njurarnas, hvarvid
I

den, med en fierfalidigt större volume, likväl

afsöndrar en ringare mfingd vätska , har äf*'

ven gifvit anledning till den förmodan, att

leivein hade ännu en förrättning , som vi
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icke upptäcJct. Jag vill icke bestrida möj-

ligheten dexaf; men af dett;a •kal,, b^viaaå

det åtmindstone ..icke. Letvetn kan icke jem-

föras med de ufriga afsöndringsorganerua; cle

bildas af pulsådror, hon ensam af en. ven.

De fä blodet med en hastighet i rörelsen^,^

som oändligt öfverstiger dess fart i venen

,

dexfdre måste det venösa secretionsorganet

,

der hårröraädrornas Jängsamma , men likväl

säkra, kraft ensam åstadkommer rörelsen, va-

ra stort 9 om det pa lika tid , som ett långe

mindre arterieit , skall kunna afsdn^ra Iikm

mängd af vätska; de skillnader oberäknade,

som kunna hafva sin grund i de ämneud

mtnvf som skola bildas af blodet» -

Gallan. Fei; Bilis. Gallblåsan. Vesica Fellei;

Sä snart gallan blifvit bildad i venens

mindsta ändar ,
öfveigär den i gallgångar-

na , hvilka sedan löpa tillsamman i större

och större , och slutas i en stor gemensam
kanal , kallad du^ctus hepaticus. Denne e«

mottaj^er derpa utförsgångårna frän pancre^

as^och gallbläsan, och Ar da namli af du«

'

cius choledochus. Kanalen Öppnar sig slut-

ligen k duodenum, nära dess nedre kröki

ning, bakom en af tatmens fåll^, på Uetsätt»

att , så länge tarmen är tom och dess väg-

gar sammanfallne , täppes öppningen af fal*
.

len, och gallans aflopp lundjras. £n ganska
,

r
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ringa del af den galla, som undez tiden

bildas ,
utsipprar i tarmeti ; största delen

stadnar i gallgången, o( Ii tvingas att gä till-

baka , livarvid den iniores i gallblåsan, ge-
' Horn samma gäng , som ätei: s-kali föra de^
ut, och förvaras der, tills tarmen under
digestion fy lies med cliymus , och fållen,

som tilltäppte afloppet, utspännes. Några djur

Wfva egna gängar Ifrän lefvern till gallblä-

san , och hos andra . t. ex. hos hästen, som
beständigt äter, och således underhåller en
fcga afbruten dlgestionsprocess , fattas gall-

blåsan alldeles. Gallbläsan , äfvensom dessa

gångar , öfverklädes inuti af , slemhinnan

,

fortsatt från duodenum , och utanpå denna* af

en cellulär hinna
, fortsatt frän tarmens tu-

nica nervea. Den är långsefter . till hälften

ingömd i lefyerns undra sida 9 och^ den of.

riga hälften betäckes aP* bukhinnan. Mu-
skel trådar derpå har man icke kunnat upp-

täcka* Dess gula färg kommei af galla,

§om efter döden utsvettat,

an ur bhisau och ur lefvern är ic-

ke fullkomligt 12ka^ men skillnaden tyckes

ligga endast i en olika grad af vatterihallt

,

hvilken under dess uppehåll i biåsau
, på

det sätt jag redan Del. i. sid, $31. nämnt ^

förmindskas. Derigenom blir bläsgällan

grön , dä lefvergallan mera faller i gult ,

men den återfår lefvergallans färg, om den
utspäder* Gallan är hos samma djiir, efter

jpJika ålder , olikt beika&d. Iloa uuga är

• - .

0

»
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Aeti tunnare, ljusare till färgen och min*
åi9 bask

f än hos äldre. Hbs gamla blir

deii ofta seg. Dess egentliga vigt ar, efier

etc mec^ltal, x,o?5. Tiii färgen är den grön,

och ftundöm gulajctig. I>en färgar starkt

ifrån sig , derföre finnas i den döda kröp*
,

' pen delaxue närmast galibiåsaa gulfurgadef

och dä hos den lefvande ett . hinder för dess .

aflopp nödgar den att genom sugadrorna I-

terga till blodet , blir hela kroppen , m^d
en stor del af dess vätskor, gul. Hos fo-

stret är gallan grön , innan' den ännu blif-

vit bäsk. Hos en fullvuxen är den till

smaken sä bitter , att ett uns vatten af 6

droppar blir alldeles odrägligt. Tillika ät

gallans smak något straf och sötaktig, och

denna smak är gemensam for alla djurarters

galla. ]>en har en stark och egen lukt, ock
blir inom korrt stinkande. Stundom, då gal*

la vid något för stark värme inkokas, skall

den fä lukt af mosohus. Sedan gallan be>

gynt ruttna, stinker den mer än något an-

nat djurämne, hvaraf Boerhaven trodde

att gallan vore den till rdta mest Benägna

af kroppens vätskor. I>et är svårt att be-

stämma huru mycket galla på dygnet < ut*

mjtev^ Bfter ett medeltal ^ af försöken. tiU

dess »^t^Snande , afsdndrns nära 9 skälpund^

hvaraf största delen under digestionstiden

Aedflyier directe i tarmkanalen , utan att .

hafva varit föryarad i bläsan.

Afdunstas galla i destillationsapparat

,

si. h^ ,dei öfvergän£na vattnet gallaAs lukt^
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irvilkcn likväl är något förändrad. I refor,

fen äterstår.Å extfactlikt iimne^ iingefär |

af gallans vigt. Sker åfåunétnlagéli viA fbt

stark värme, si förstöres gallan till någon

del , det öfv^eigftngnft vattnet l^r lukt af

moschus och grumlas unéet afsvatning. Stun-

dom är gallan seg , si att den kan dragas i

txidar, den i^anehiUét di eit öivevskott^af

agghvite, som coaguleras lilkdör koknkigen.

Afdunstas galla pl ett fiatt kärl vid lin*

drig värme , tilli återstoden är fullkomligt

to<r och hård , så lemnar den blott 0,09 af

dess vigt fasta ämnen. Den är nu nästan

svart , hård och svär att pulverisera/

Upplöses den i alkohol, si iterstir etc

gråaktigt ämne , som äfven efter repeterad

tvättning med alkohol är gulaktigt grönt

och svartnar i torkning. Bet hestar af ägg*

hvite , litet lim och gallans fosforsyrade sal^

' ter. Vatten färgar sig deraf gulaktigt och

lémaar efter afdunstning en gulal^tig massa,

hvari några tecken tynas till kristallidation»

JDen fällas af saltsyrad baryt, men fällningea

;ttppldies äter af saltsyra , ocIl förorsakas A
Mes endast U fe«f<»syra. Ben fälles ftfvea

äf artificielt och naturligt garfämne , men
tilll rinfa qYantiWi och inn^jhaUer åitedii

litet Um.

9en ned vatten extraheirade tggKvi*

ten innehäller fesfbr^yrad kalk,' som upp^

iöses i utspädd saltsyra , och fälles derutur

«fn»Ltttt. ammoniak. Bet återstående ät ägg*
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hvite, färgad af gallana egna ämnt« lids*

ningen i alkohol uméhAHer ett eget ämne

,

som jag vill kalla gallämne , foieiiadt med
litet natron och deu saltsyrade aahm, tom
gallan innehillit. Om alkoholn afdunstas

,

Och det återstående sedan upplöses i vatten

och blandas med ättiksyradt bly med bly*

oxid i öfrerskott , sä uppkommer en flockig

fällning af gulaktig färg , som i värme ba-

lkar tillsammay och liknar plåster , och lös-

ningen förlorar sin färg. Senna fällning

består af blyoxid, litet ättiksyra och galläm-

ne, och den är blandad med saltsyradt bly.

Syroroch svafvelbunden vätgas sönderdela dén
och afskilja gallämnet, opi de användas pre-

cbt i dea qvantttet, som fordras för ätt upp«
lösa blyet. Med svafvelbunden vätgas sker

sönderdelningfen svårare , emedan massan un-

der tvättningen bakar tillsamman och är för

seg att puWeriseta. Med svafvelsyra, som
i det förhällande tillsättes , som fordras för

att jemnt mätta blyoxiden , erhålles gall*

ämnet ganska lätt , men orenadt af ättiksyra

och litet saltsyra. Fälldt ur gallan med salt-

syradt tenn och sedan sönderdeladt med svaf-

velbunden vätgas, fäs dét renast/ Xiösnin-

gen, hvarutiir gallämnet fälldes méd blyät-

tikan, innehåller ännu en liten portion gall<

ämne, som i förening med blysaltet är lös-

ligt. Om blyet fälles med' svafvélsyrad am-

moniak och lösningen afdunstas , så kan

gallämnet afskiljas med "alkohol* Det der-

efter återstående saltet är svafvelsyradt na-



tron, <om , Al försöket skett med oiLgalla^

äx blandadt med en ringa portion svafvel^

syradt kali^ och stundam med svafyelsy^

rad kalk*

Bränner man intorkad ^alla, sa finnei*

man i askan kolsyradt^ saltsyradt, svafveU

syradt och fosforsyradt natron. De bada

sednare äro till största delen blld.idc under

förbränningen af gallans svafvel ocli fosfor

,

ty färsk galla innehäller intet* svafvelsyradt'

salt, och fosforsysadt nation i ett långt rin*.

gare förhållande, än det hiines i askan efter

samma qvantitet bränd galla. Derjemte In-

nehåller askan litet fosforsyrad kalk, och '

^tt ringa spär af kolsyrad kalk. Fosforsy^

xadt jern har jag icke funnit deri, och det

Jfr troligt , att det deri vanligen icke inne*

hålles 9 emedan intet annat secxetioASorgan

bereder jej^nhalltiga vätskor.

Gallin bestär pi 1 0,000 af

Vatten ^ - • * - - 9,084
Gallämne - , * . - - 0,800

Agghvite 0,030
Katron 0,041 •

Fosforsyrad kalk - . 0,001

Saltsyradt natron * • 0,034
Fosforsyrädt natron med

litet lim .... 0,010

10,000.

Af

X
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Af alla émm Umnm itt det iiyiiiiarhat

gallämnet , som caracteiiserar gallan ; jag

&kall dexför^ i jLor.thet aaloxa detta ämnes,
egenskaper och förhällanden. Het är till -

färgen grönt eller grongult ; genom behand-

ling med metalloxider, eller med syrsatt

. saitsyta, férlorar det denna farg, och blir ljust

gulaktigt , utan att betydligt förändras till

sin sammansättning. Det hai en bäsk, ef-

teraf nägot sdtaktig smak och en egen lukt,

som isynnerhet röjes , då dess upplösning t

vatten uppvärmes. Det reagerar hvarken

för syra eller alkali. Det blir under in*

kokning segt , som ett estract, och i tun*

nä lager hälft genomskinligt. Under in-

torkning hårdnar det smäningqp , spricker

i alla directioner , och blir derigenom oge«

nomskinligt. I detla tillstand nr det skört

och lätt att pulverisera. Det fuktas i luf-

teii och löses i vatten , i alla förhällanden.

Afvensä löses det af alkohol. I nafta lÖ- .

ses en ganska ringa del deraf , och det upp-

lösta är icke mera gallämne, utan 'är för-

bytt i fettvax , som efter naftans afdestelle-

ring iterstäx* Detta fettvax har en stark

och oangenäm lukt. D^t tal en värmegrad

,

som öfverstiger loo , utan att sönderdelas.

Upphettadt på kol för blåsrör, kolas det, pö*

ser, luktar i början likt brändt fett , tänder

sig sedan, och brinner med en klar läga och

sotig rök, hvarefter ett upp^älldt kol åter-
^

står, tomtfvärligen liter fuUt förbränna sig*

Djurkemitm %• DtL 4
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Het ger i dettlUation ické ammoniak V oclk

innehåller således icke qväfve. Icke heller

öfvergär det i jäfniiig* £a ringa qvantitet

éatMt. alkali fägeindrar det icke , men concen-

treradt och i n^ängd tillsatt , förstöres gall-

äxiKiet . deraf, och förvandlas med alkalit till

ma såpa af byk*lut4ik lukt. P& Mttnmk tätt

fölhälla sig de alkaliska jordarterne*

Med svafyel « salpeter- och salt-syra^

ingår gallämnet en egen hartalik förening ^

som är svårlöst i vatten och har gallam-

tiets färg , lukt^ och smak, JDenna el*

förening ff^llea, dä en syfä gjutet i gallä^

ler i erl lika cöncentrerad Upplösning af

gallämne. X)en är i hörjan hvit» men ba-

kar sedan tillsalnmail , och ger, efter syrani

olika qvantitet , ett mer éller mindre lätt-

flytande hartz. Har gallämnet redan ber

gynt ruttna eller förstöras ^ A sket deiina.

,falliTing lätigsammare , stundom först efteif ,

uppvärmning , och producten är brunaktig

och lättflytande. Utrördt med vatten, far

det ett glänsande^ tradigt^ nästan asbest-likt

utseende. t)et löses i alkohol med grön ,

färg, och fälles till sldrfe delen derutur af

Vatten. 13et reagerar starkt för syra , och.
'

Om det digereras med Vatten och ett kolsy-

radt salt , tä töudérdelas det tUra . hartsset

ined fräsning , och galiämnet upplöses. Si
t. e. kan man erhålla gällämnet tämme-
ligen rent, om det med tvafveisyra-. fäll-,

da hartaet digetetas snéå tnxten och kol^^

X
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«

xädt bly« Svafveilljrran föi^mt tig niidi

' t>ch gallämnet uppiöse» i Vattnet» Af eoTl«

IJfentrerad ättiksyra fälles gallämnet till na-

j^on del ^ jaaen*icke af den Rtspädda^ tytM.
förflygfet Unde« åMunstning, utan ätt kuxini

^concentreras , att hartz bildas»

l>enilå Suråj kårtälikå feréning är gari-

ikl märkvärdig j dels derförej att galläm-
iiet i träcken föjcekömmeir i härtkfotm^
öch del» detä^, att deii gifvit ätiledniiig till

•rt älldeles origtig föreställning om gallan^ '

lammaasättniQg* t>é kemistferi sdm först

folrsdkte gällans ähätys, futitid ätt déh fäll-

. des af syror , samt att den till fälliiingea

nyttjade syraii sedan återstod i lösningen
ferenad med natrön « t>ch inéigd detföre
gallaa säsom en tValårtäd förening af natron
med det fällda oljrika ämn^t* Dénnä iné«
Iting hat sedan bl^vi| allmänt antagen^

Nyligen undersöktes gallan af Th4^»
närd, som f^uAn den lämmansatt af hartie^

fett eget ämne och natroö» Detta egna äm-
ne var gallämnet , som han Utan tiilsattd k£
åyta 6fhöU, öch hartiet var känimå ämne»
förenadt med den syrä Han till dess frami
ställande måste nyttja. Några påtagliga

Jrigttghetet i The nardi försök gifvo mig
ånlednirig ätt Undersöka så väl hans, Som
hans föregångares uppgifter; detianfördä älp

resultatet a£ denna lindersdkning.

Gallämnet fälles utUr iin upplösning ' äf

Stakilliga^ metallöxider , iörnämiigäst äf hly
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och tenntiaUei ^ szmt af alun och af ättik*

syrad lera.

Då man kännaf gallans iammansätening

och egenskaperna af dess närmaste bestånds-

delar , änner man lätt beskaffenheten af de

förändringar,somden af andra ämnens irerkan

bör undergå. Värmet i en viss ringa grad"

befordrar gallans .förruttnelse» i en högre

torkar han» och om torra återstoden hrännes

i destlllationskärl , si får man först ett grum-

ligt ^stinkande vatten , som innehåller myc-

ket sYafyelbunden vätgas; derefter uppsväl-

ler massan , fyller hela retorten, och ger ett

ännu mera stinkande vatten, som innehåller

litet kolsyrad och ättiksyrad ammoniak. Se- *

dermera kommer en i början tunn»' men
mot slutet tjockare , vidbränd » illaluktande

olja, och litet kolsyrad ammoniak afsätter ^ig'

i förlaget , men blott | si mycket , som man
Sit af ben eller torkad blod. Under detta

utvecklas kolsyrgas » kolbunden vätgas och
svafvellmnden vätgas. I retorten återstår

ett lätt förbrännligt kol, som, förvandladt i

aska» ger kolsyrad t och fosforsyradt natron

»

fosfQrsyjad kalk och, enligt Cadet's försök»

litet jern. Den omständigheten, att gallan

ger mindre ammoniak, än andra djurämnen»
bevisar, att den innehåller en mindre portion

qväfve ^ hvaraf Verheyen, som gjorde nå-

gra for sin tid intressanta försök till gallans

analys, .feck anledning till den tanken', .att

gallan Vore mindre anim^Iiseradg. eller» med

«
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. andra ord , mindre analog med de öfriga

^djurämnena. Men detta kommer deraf, attqväf-

vet endast härstammar från gallans agghvi

te. Gallan löses i vatten, lösningen nr gron,

och, om den mycket utspädes, gul. Den rea-

gerar på rodnadt lakmuspapper och pä fem-

bock för alkali. Syrorna åstadkomma i gal

lan en fällning af iigghvite oc^ ^diämne,
livilka 0edan lätt kunna Stskiljas genom
blötning i alkohol. Svafvelsyra färgar gal-

lan förtt violett och sedan svart; salpeter-

^ syra ger den gul färg, och förbyter galläm«

• net i oxalsyra och bläsyra. Saltsyran far- '

gar den efter läng dig^jstion rödaktigt violett,

och syrsatta saltsyran -förstör dess/ärg, och
fäller sedan gallämnet, damera saltsyra till

kommer , hvarvid blandningen får utseende

af mjölk; slutligen afsättes gallämnet , för-

^
bytt till en fettvaxlik kropp. Alkalierna

göra gallan mera flytande , utan att annars

deri istadkonuna någon märkbar förändring.

Baryt , kalk och strontianjord göra deii'

tvenue slags fällningar , den för&ta är jord-

arten förenad med fosforsyra , den är gan-

ska obetyxllig, den andra deremot är ömnig,

och består af jordarten och gallämnet, för-

enade till en svårlöst kropp. Jordsal ter-

na, utom de af lerjord, göra icke dylika fäll-

ningar. Metallsalter falla en flerfalidig för-

ening af oxiden med. gallämnet j ägghviten

och fosforsyra. Alla i vatten lösliga ve»

getabilier förena sig med gallan. Garfve,

blaadadt till en upplösning af galla i alke-
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1^q\ , gbt Ingen förändring , och om man pa

fälld garflialUig ägghvite slår eii med alkq-^

)|q1 ifrån ägghvite befriad lösaing »f g^Hai f

$i upplöses den ^t^r. Garfvei fäller såle-

des icke gfiUämaet, och den ^na^rs olösligs^

gajrfh4ii(ig4 äggbviten åi: , li^Mm df^ k^ok^t

4e , löslig i gallan. Med olj4 kan gallain

ingen Jpeini$k för^qing ingå , de blandat

hlQtt, pch fkt$kilj49 «f(^ir m «tHnd3 hvila.

Jivarken ispotten eller succuf pancteaticuf

ger den någoq kraft att bättre lösa den
^

^%t2^ qaktadt har galUn länge y^it nyttja4

till att uttaga fettfläckai^, hvilket sannolik^

gaf anledning uU den af de gamla fattad^

jneningen , att g^Un vore en ^mimalisk tyai*

/iS alkohol lönderdelat gallan pi det sätt

jag nämnt. Dess förhallande till djuriska

juzMiei^ sLr obekant, * X>et ä^: Iranske af alla

4et yigtigastO' föir om m ljir4 kämuu Vi
vete endast, att den upplöser ägghvite, och
att denne Jean i en viss Qiaogd tillsätts^s gj^lt

Un 9 pfver hyad ien fömt inaehaller^ utan
^tt vid uppkpkning fällas ; men allt hvaid

gom deröfyer tiilkqmme^ y3t«|s , 4a gallan

Upphfttas.

'

^) Eagle§field Smith, (Rcils Archiv fiir die
'

' Physiologic 3. B. s, i g) har med cn kedja

|if försök velat bevist, att den upplösande kraft,

vi (tUs^rifve magsaf^en^ egentligen tillhör gal*

lan, SQip alltid sHulls öfverföras från duodenuM
till magens botten , och stt i en från galla tom
msge skpUe {ngen upplösning ske. Jag har e*

IBedlertid icke kunnat upptaga dessa fSrsökf

Digitized by



»5

• • Innan gallans sao^nansättning blifvit

rigtigi bekant , trodde man all* blodet i ve- ^

na port» icke allenast hade en för gallans

bildande pa. eget sätt förändrad sammansätt-

ning , uun ocksä ut det, var biskare^ inera

alkaliskt, blandadt med fett, och säledes in»

neholle gallan nästan färdig , och blott af-

satte den i lefvern« fourcroy tcodde sig

kunna aCskilja gallan utnr blodet hlott ge-

nom kokning. JBIandar man venöst blocj

med hälften så mycket destilleiadt -vatten

,

kekajr blandningen' tills blodet coa^uletat >

och afsilar vätskan , så har man en groUr

gul lösning , som till lukt » sm^ och utse-

ende, liknar gellan. Proust l^ste torkadt blod

i salpetersyra vid lindrig värme. XiÖspiinr

gen var gron, och afsatte , eft?r någon tid«

hvila, ett grönaktigt pulver, hvarefier den
blef lUart gul. Det gröna pulvret löstes af

alkohol, fälldes derur af vatten, och förhöll

sig alldeles som föreifingen af en syra med ^

gallämn^t. Under den tiden, dt mail ansåg

blodets syrsattQing i JufjCQ fö^ en Jika en»
• *

hyarsf hati| efter allt utseencie, dragU ortgtigt

slvt^attser, fm^dan jag vid några { snclrahäny

•feenden anställclii egna försdk icke fuonlt den-

na iösningsförmåga hos gallan. Af 6* Smiths
försök må emecllertid följande anföras : Han udi»

derband gallgången på grodor, och födde dem
sedan med daggpjask och flugor. Hos ingendera

fann han dessa ämnen i magen upplösta, äfven

isfler ett par dygn y men då han tillika gaf

dem galla från andfa grodor, så blef alltsammao

efter några timmar upplöst ocb bortfdrdt.
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kel operation , som en metalls förvandling

till oxid , uppg^ man ett sätt att crhilU
galla , nom , efter denna tkeori, blett votm
ett blod utan sitt syre, derigenom att 2 d,

blod digererades med i d. rökaade salpe*

tértyrä, tills syran y^océ fullkomligt förja-

gad. Den ofullkomliga syran skulle då af

det i det venösa .blodet återstående syrec

fullkomligt syrsättas och af vårmen fdirflyg*

tigas , hvarvid blodet genom syrets foilusé

fikuUe förbytas i galla. « Men syran lider

vid detta försök éa motsatt förändring. W el-

rher ånsäg sitt bitterämne (D. 1. s. 3 1.) va-

ra analogt med gallämnet ; jemförelsen emel»
^

lan deras fdrhällande^ visar emedlertid orig»

tighetea deraf, >

I.efverns och gallans sjukdomar kunna
bestä dels i gallans myckenhet , dels i dfss

sammansättning ; men utom detta ger lof*

verns dubbla källa till blod, venen och ar-

teren an.ledning till felaktigheter af tvl-

falldig art. Jag har nämnt, att, di blodets

friare lopp i, andra organer af någon orsak

li hiudradt, är det vanligen iefvern, som vid

dessa tillfällen lättast ger efter, och släpper

en , i förhällande efter hindret , större el-

ler mindre mängd blod in i sina kärl , hvar-
•f den utan andra betydligare olägenhe-

ter svtäller éuih tilltar i volume. Denna om- -

'stäudighet inställer sig ratt ofta, utom i

Iefvern , afven i mjälten , isynnerhet vid
frossor.^ då blodets omlopp ' i huden under
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frossanfailet tr bämmadt , ach di 'ttiäk&i

,

som nu-^ieke rymmas der, miite omlnring*

föras inuti kroppen. Ofta förnyadt, blir det*

ta aillständ i det svällda organet hes rraga

ej' sällan fortfarande , sedan sjukdomen upp-

hört. I detta fall blir likväl icke blodett

omlopp i iefvern Ökadt i hastighet, lefvexn

blott emottager det i *sina svällande kärl.

Ökas deremot reproducerande harrörsadror-

nas verksamhet , sa uppkommer « iuflamma*

tion i lefvernf massa, åtföljd af samma fe-

nomen, som alla andra inflammationer. Ge-

nom samlidande ökas därvid rätt ofta äfven

gallans afsöndring , och ännu oftare hindras

pa ett eller ilera ställen den redan bildade,

i de små gallgångarna öfverförda gallan att

utgjutas , hvarvid gulsot uppkommer.

Okas äter blodets omlopp i ^magens och
tarmarnas udror , S&. föres en större mängd
blod till lefvem genom vena poctas, hvars

utgreningar sättas i en * miiaturUg^ verksam-

het.' Mera blod än vanligt kommer di att

pas^a igenom de gallhildande kärlen, för-

bytes i galla och uttdmmes. Dervid ^fver-

flödar gallan, utgjutes i tarmkanalen, och

bortgår genom kräkning och atolglngeii.^ I>el-

ta tillstind uppkommer isynnerhet om hd*.

'

sten, då man, efter stark utdunstning pä en
varm dag , under den kyliga aitonen ovar«

samt utsätter hela kroppen, eHer ocksä ea«

dast buken , för köldens åverkan. Hudens
kHii iHimiiiandraga sig hastigt,, och den stöxio



xnängd vätskor nom der omfördes, Iivili(;en nu
4eka brinner jenuit' utdelas inuti lutoppen,

emedan ärtorna der alUid saannandraga sig

^fter den massas volume, som gejaomstcom-

'pk9M Jtem, samlas i buiens idror, föses tiU

lefVem, €>ch forbytes i galla* XH blodet til-

. lika saknar yatten , såsom det vanligen häri-

der efter ömniga iitdnnstningar , sa år gal-

lan aä.mycket mer concentrerad» oeh verkaA
|if dess retning , så väl pä lefverns , som på
tarmkanalens nerver , A mycket • farligare*

Efter d^ biematändigheter , som tillika med
förkylningen verka, eller efter kroppens o-

)ika tillstånd förut , åtföljes detu fel i leC-

vern dels af feber, sisom i Mires remitten-

tes billosae , dels icke, säsom i cholera. Ge-

nom samlidandet uppkommer dervid van 11^

gen tillika' ett lindrigt inflsmmstoriskt tilU

stånd i lefverns m^ssa,

Oallans afsöndring felar aldrig i
ehuru

éen yiå äj^kiUiga tillfällen, kan vara min4-

Skad) men dess öfrergåqg till tarmkanalen

kan vara hindrad» antingen till en del, elr

ler
^
fuilkfimUgt. X detta fall tvingas den

tillbaliaihälfaia gallan, af den Iteständigt fort-

farande afsöi^dringen , att ingå i SLigädror-

na, ocb utgjiues sedan af dem i blodet; upp-

löst i blodvattnee omkringföres den nu af

pulsådrorna
,

intränger i de reproducerande

•pch afsondr^nde bårrören , och. färgar krop-

•pens f^ta*oeh flytande delar gula. Natu-

^r^aafbördar sig den beständigt, genom syett
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hand kroppens färg, sedan gallans absorp-

(iaa ppphöxt. Detta (illsiåad kailaå giU^

Isof. jiindxct' fdr gallans aflppp kan vara,

i gallgången; i detta fall är galJans ut-

}ppp (uUJ^omligt hamm^dt. Pelta härrör

^n^ngen d^raf , kankl^nj sammandrager

lig, hvilket ofta förorsakas af förkylning

Qch^af vrede, m* m* eller täppei af gailsce-

lUMT. Chysms passerar dä genom tarmsrns^

^ oförändrad , och uttömmes genom indtarmea

livUgrå 9 sådan den kom ifrån magen. Om
im^ tiUitån4 liUige fortfari s|l aftynar krop. '

f^n genom lirisc pa tillräcklig näring. IH-
hindret dex^mot äx antingen i galibiåsans

gkig, eller i nägra af lefverns små galU

gängar, sä fortfar gallans utgjutande i 'tarm*

kanalen och digestionsprocessen oafbrutet^

men kroppen färgar sig beständigt gul af

den galla, som blifvit innestängd, ända till

dess att hindret är häfvet. Detta kan var

ra stenar i ductus cysticus, hvilket likväl

sällan är långvarigt , eller sctrrher ooh hård-

heter på vissa ställen af lefvern , som sam- *

mantrycka de närmaste små gailgåag^rna 9

pch i detta fall kan sjukdomen var;^ l^nge.

Förändringar i gallfWS sammangättniag, ^

hvaraf digestionsprocessen kan mer eller min?

dre betydligt lida, äro både sannolika och
troliga, m^n hittills känne vi dem icke.

Den ^nda felaktighet i gallans sam'

maasättning) aoui yi hafv^ oss bekant 9 är

• *
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galhténar^ calculi biliarii, cholelithi, Kvil-

ka ofta hafva en , olika form, storlek och
• sammansittmng* Man finner dem, hos men-

I ni^lvor, af en ärts till ett dufaggs storlek,

ocb, hos hastar och oxar, stora som hönsägg*

Hos dessa sednare äro de allmännast ; de
bildas om vintern , och försvinna om som-

maren, sä .fort oxarne komma ut på bete*

Af denna anmärkning har man tagit sig an-

ledning att åfven för menniskor emot gall-

stenar recominendera färska vegetahilier och
deras safter ; de hafva likväl intet uträttadt^

'

Hos oxen åter verka de på det sättet : att,

sedan djuret öfver vintern, under njutning «

af en torkad f&da, mera sällan fått dricka

,

har blodet, och i följe deraf äfven gallan,

«blifyit mera concentrefad, och denna efter

en tids Uppehåll i bläsan ofta fdrlorat si'

mycken vätska, att en del mast afsivtta sig

•€Kh bilda ^essa gyt/:ringar, hviika vanligast

mindre än mennistans afvika från naturen

af galla; dä oxen sedan om sommaren lef-

^
ver af färskt gräs , som öfver hufvud inne-

håller 4 till -j vatten , blir blodet mera vat-

tenhalltigt
,
gallan tunnare, och sa utspädd,

sQtt den icke endast bibehålier sina bestånds*

delar upplösta , utan äfven kan upplösa det

aisatta , som , efter mindskning i volumen ,

afgår genom gallgången och tarmkanalen.

"IDet är således icke den färska växten , utan .

vattnet, som vid detta tillfället utgör bot-

medlet* Gallstenarne afsätta sig dels i lef«

yei^n, dels i gallbläsan* I för^a fallet äio
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de inväfde i lefverns massa, i det seduar«

äter ligga dé Vanligast lösa, och uttömknas

. under en svir inrampkolik génon gallgän-

, som dervid ofta utvidgas till en utom-- -

' tirdentlig storlek , hvarefter de bortgi ge-

nom kräkning eller stolgängen.

X . Gallstenarne äro hos meniiiskan af ile.

ra ''olika slag , men man finner aldrig mer
an ett slag deraf biOS samma individu. Four-r

crpy indelar dem i 6 klasser. iv X«c/ip«r«

9Unar, bestående äf torkad galla, a. besti*'

ende af fettvax. 3, Gallblasstenar af tor-

kad galla. 4. Stenar méd kkal^ bestående af

tolkad galla omgifven med fettvaxi 5^ Ste*

nar af fettvax ; 6. af fettvax och galla till-
'

samman. Men denna noggranna indelning

ät öfverflödlg, ty visserligen förekomma hos .

olika indivlduer icke tvenne alldeles lika be-

skaffade galigyttringar. JSäst tyckes vara att

indela dem efter deras hufvudbettåndsde*

lar, i: 1. Gallstenar af torkad qalla. Ifall

desse, i ordets egentliga bemärkelse , fiiinaa

hoji menniskan, bdra de vara löslige i vat«

' *ten. s. Af fettvox, Desse äro antingen kry- .

stalliserade , eller hopgyttrade af en flockig

fällning. I föri^ fallet hafva de en kärna

af torkad galla , eller kanske snarare af

fälld och med galla färgad ägghvite. De ära

hvita eller grä till färgen , smälta i IJusiSU

gan , tända* sig och brinna likt vax , men
med en tjock hvit rök* och obehaglig dju-

risk lukt. I koikmåe våtten éoM^
•

I



men ické. Vaoligen Mto Aé läiteiré

än vatten; Gren fann den eg, viglen pi

en gallsten 0,803. iDetté måste émedler-

tid myckét iråtiera, éftertoin de béstä. af fett*

vax endast, eller tillika irihéhållä galla och'

ägghyite. Denne bestod af $5 d* fettvax

dch 15 d. eöaguletald agghvite. I kall al-

kohöl äro de föga löslige, men i kokandé

upplösas de ofta fullkomligt, hvartill fot*

dras 19 gånger si tnyeket alkohol, som* ste«

nen viiger. Under en långsam afsvalning

anskjutei det upplösta i sexsidiga taflor, meii

tindet en hastigaré, i spetsiga kt^^Ktälleif*.

i>ä man pa de krystalliserade gallstenarnä

någon gang kan Uxskilja krystall figuren, sa

bildat déH äfvén séxkäntigä täflor, hvilket

säledés tyckes vara detta äthtiétä égéntllgä

krystallform. l>e lösäs äfv6n af nafta, och

aliikjuta lindet afduiistmng i Hällormigai

frän irissa medelpunkter utgiéndé krystal«

ler. jDet fettvax, som bildar dessa steils^ri

liknar genska närt yalltat, och formerä/,

iiksmA detta, nS^ det efter limftUnlng stel^

nar, en i blad krystalliserad massa. Af cau-*

scikä alkalier löses det i kokniiig till tviU
filén itigen af Éiineralsyrd^na , ieke ens iyr»

satta saltsyran, gur derpå nägon förändring

Tid lufteuA vanliga temperatur. Svafvelsy«

za förlndtär dem i Tärmé, likt iinnäl fett il

cöncentrerad salpetersyra sönderdelas un-

der Utveckling af syrsatt qväfgas , och en
flMltånAls grön dlja uppflyter pä vätskan 1

$^ likval under fortsatt kokning upplösés^
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Vtspädct Måiiijftgea méil Vatttn, 8l. kller.

ett hvitt smaklöst ämne, som hårdnar i tork-

uiog» och löst i caustikt nation ger en bit-,

ter, gallan^likHandk föreoing/ Dessa gail«

stenar lösa^ lätt i terpentinolja, och om lös-,

ningen afdunstas i öppen luft, så anskjata

solformiga krystaliet pa dess yta* I>e lösas

äfven af feta öljor. Mot symptomerna af

gallsueaar föreslog man nafta och terpentin-

olja, säaoni desia atenari bästa Idsnhigsme^

del Utom kroppen, och de utgöra verkligen

våra bästa medel mot kolik ai gallstenar

,

étt bevis huru lätt theorier kunna bestyr-

kas af' facta, och ändå* vara orlgtiga. HurtC'

desse stenar af gallan blidas, är. okändt.

Syinsatta saltsytans Verkan pä gallan, hvaif-

Vid ett dylikt fettvaitlikt, eltUfu något skilj-

aktigt, ämne. uppkommer
j
ger anledning till

den förmodan, au détta tosdft hätxöra frän .

^ti rikare syrhallt hot det blöd, ^l1rfttuttl^

gallan vid dessa tillfällen beredes. Skulle

det tilläfventyrs bekiräfu 6ig, att^ vid åj*

lika gallstenars bildande^ 9ii itöcre dél gaL
la än vanligt bildas af pulsädéifns utgrenin-

gar, då venen ^ siMin det stundom händ^t
trögare genomsläpper det sVattbtttna blodet?*

3. Af kol. Öésse stenar hafva ingen bestämd

£igur« I>e hafva en mörl; färg, alldeles, in^

gen sm^k , Mh kännas gruiiga i munnené
De förändras hvarken af alkohol eller vat-

ten, icke ens i kokning ; nafta färgar sig»

deraf gröciaktig ^ men lemn^r ^sjelfva ste^

nen eang^ip^Ht £fter afdunstaJijBg lemnai^
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den litet yerilig galla» som <ftm 'fitdragit mr
stenens porer. Det äterstäende iEr i alla

vätskor olösligt, och tyckes bestå af nästaa

¥ara kpl. 'iforkadt och .i ren syrgas öfver

qvicksilfyter glödgadt Md brinnspegel, ger

det. förs^ ganska litet rök, och glimmar se-

dan unfder bildande af ren kolsyrgas» Sen
fdrbrinner utan lemning. Detta slags gall-

stenar är sällsamt. Dess bildning ur gallan

är ännu svixare att förklara, än de före-

gåendes.

Gallans • förrättning inom kroppen är i

att sönderdela chyinus i duodenum, hvar-

vid dessena del, gaHämnet fäller sig med
det för kroppen oanvändbai^a, och det öfri-

ga blir qvar i lösningen, för att uppsupas

och ånyo användas.

Gallan förtjenar äfven uppmärksamhet,

sliom ett länge och med fdrdel användt läk-

medel. Till detta behof nyttjas vanligen

intorkad oxgalla. JBjorngalla , som fordom

tillika brukades, är nu fltera aflaggd; d^n äv

dyr , utan att äga något företräde framför

oxens. Färsk vore gallan verksammast, men '

den kan icke länge förrataf* Han nyttjar

den invärtes i gulsot, för att ersätta bristen

af egen galla, och ger den då, i dosis af en
god matsked, eller något mera, en timme ef-

ter maten. ^ För habituel förstoppning är

färsk galla, i dosis af en matsked, en till två

jganger om dagen, ett af de kraftigaste di«

. gestivmedeL
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6s.

gestivmedel. Tör Öfrigt gifvcs den torr, sä-
, x

som fitäxkande mot svaghet i ma^en, mag-
syra, börjande vattensot, maskar, fallande-

,

sot, rachitis, «krofler och magflen. Dosis
är 5 till so gran; likväl hiäldst förenad med
gummi - resinae och extracta amai a. f^ordom
nyttjades den mycket utvertes. Nu brickas
den endast mot fläckar pä hornhinnan^ Iivar-

till den är ett af vara brista medel. Gadd-
galla (JTel JLucii Piscis) skall vara den mindst
retande ; den bör appliceras pä fläcken med ^

«n pensel, antingen oblandad, eller rifvea
med S5 d. honung och ^.t hjorthornssalt. Den
Istadkonuner en stark sveda, som fortfar i

till 9 timmar, och dess verksamhet svarar
emot svedans häftighet; men man finner lätt,

att den icke får användas under päståenda
ogonin flanimation.

Mjälten» Splen/ Jjien.

Mjälten ligger, pä venster sida, bakom
ech nedom magen. Den är blå, hos barn
rödblä, har en rund, något hoptryckt, af.

lång figur, nästan som ett slags böna, är

stor ^om en liten knytnäfve, öch utanpå öf«

verklädd med bukhinnan , af hvilken den*

fästes vid magen med ett eget band, sä att

mjälten 9 dä denne är tom, måste ligga rätt

upp och ned, och, då magen fylles, laggas på
tvären. Den har samma i^re väfnad, som

Djurlemien. si« Del* '
5

f »

» e
é * .

'
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ett afsandringsorgaa , men den har ingeu

utförsgäng, och bereder således idgen vät*

ska. Den består af hopräfda pulsådror, ve-

ner och sugadror ; men blodkärlen här ära

rymligare, än i andra organer, hvårigenom

mjälten blir mjuk, liksom svampaktig, och

ger ganska mycket blod , då den efter ge-

nomskärning lindrigt tryckes.

X>ess parenchyma är, liksom lefverns,

icke undersökt.

Man har tvistat om dess IlndamåU Det
måste vara antingen kemiskt, eller mecha-

Siiskt. 1 förra fallet bör det sökas i de kärl,

soni löpa derifrån , i sugädrorna eller ve-

nerna ; men dä dessa ingen ting synnerligt

framte, hvarken i storlek, form eller ut-

delning, och dä man intet ovanligt fun-

nit i deras viitskor, sä är det troligt, att des-

sa frän mjälten icke föra annorlunda be-

skaffade ämnen , än från andra kroppsdelar.

Nyave fysiologer pasta, att mj:tlten, liksom

alla körtellika organer utan utförsgång, bi-

drager till beredningen af det färgade blo-

det, emedan alla djur med rödt blod hafva

mjälte. Detta är ^sannolikt ; det röda blo-

det beredes i lungorna af ehyius, på det

fiätt jag kommer att omtala, och kycklingen
i ägget ilar fargadt blod långt innan mjäl-

fen begynner att bildas. Andra åter trod-

de, att blodet i mjälten skulle afsätta en
del kol; men huru skulle detta gä till ? An-
tingen skulle kolet afsätus ifrån blodet for
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&tt Upphämtas af sugädrori^a» eller skulle Aét

kolhalltigaste foras ifrån mjälten af veiief-

)ia« I förra fallet återfördes kolet genom
ductus thoracicus i blodet / och i det sed-

nare kan jag Icke inse hvart det frän kolet

renade blodet skulle tagj^ vägen. Den en-

da möjlighet af mjältens kemiska förrättning

Vore, att blodet i*njjältadei'n hade Under*,

gått någon, särskild, till gallberedningens

lättande ämnad, förändring. Det är således

sannolikast, att mjältens ändamål hufvudsak-

ligast är meclianiskt
, pch består deri : att

det blod, som återföres tfrän tarmarna, icke

ensamt förslåi* till gallans bildande , hvarvid
mjäitådern fötser lelvern med det som bri-

ster; och då> såsom det efter all sannolik-

het ofta händér, omloppet i en éllet flera

af venae portae grenar är liindradf , sker det

genom mjälten så mycket hastigare^ emedan
dess kärl ärd kortare, vidare « mindre vidiyf^

tigt utspridda, och kunna derföre , då lelverii

beliöfvér emottaga mera blod från mjälte

iderii^ lemnk en lättade ^enomhtté Mjältezl

kan således alltid ersätta hvad söm brister

i venerna från bukens öfriga inelfVor. l>ess

läge är ^tillika sådant , ätt då inagen fylles

«

blir rumtnet för mjälten trånga re , hvaraf

den lindrigt hoptryckes , och utprassar ge-

nom, mjält&detii én $töite blodmängd ^ åäatt

lefvern undei* matsmältningen sättes i ståfid

att^ tillreda en större mängd galla, än emeU
lanåt. Mjälten kan dessutom* håfvä ännu
ett ändamål t Aét Ht bekant/ ätt véneriiu



« y

Wod är mindre vattenhalltigt, Sn arterernas,

och detta måste ännu mera hända i vena
portse, der si mycket vatten gätt förlorade

till beredningen af tarmsaft, som beständigt

öfver hela tarmkanalen utgjutes ; i mjälten

• ^ter tyckes blodet, ingen annan märklig £ör-

' ändring undergå , än deiv att förbytas i svart-

brunt , utan betydlig afsättning till repro-

ductionen, och alldelies utan nägon vätskas

afsöndring ; derigenom äterkommer det utan

synnerlig vattenförlust genom mjiiltädern till

Jefvern, och kan pä detta sätt förekomma de

ölägenheter , som vi i det föregående sett

förorsakas af en förmycket conc^entrerad

galla. '

*

Mjälten kan, liksom lefvern och af sam*

• ma orsaker, svälla af blod, ofta tiU en^utom*

ordentlig storlek. Man har bortskurit den

på djur, och menniskor hafva af olycks^^

händelser förlorat den, iitan * lifvet« förlust;

men alltid har man efteråt funnit en mind-

skad afsöndring i gallan, och i följe deraf,

dä chymus ofullkomligt blifvit söndérde*

lad , ett långsamt aftynande genom brist . pä^
näring.

Tarmarne* Intestina tenuia et crassa.

Chymus öfvergår ifrån magen till en
läng och för rumi^ets skull . i mångfalldi-

ga krokar böjd kanal, hvars vidd pä åtskil-

liga ställen är olika , ocli som I fysiologiska
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eclx nediciiitka skrifter kallas Tarml^anaL
Dess längd varierar, men efter ett incdeU

tal utgör den omjcring 18 alnar, eller 5 tiii

6 gånger kroppens längd, och hos barn är

defi, i proportion , iinnu längre. Dess vii;^.

gar hafva fullkomligt^ samina väfnad , sool

magens, men deras nerver härstamma icke,

som dennes , ifrån hjernan, utan endast fraa

nervknutar* Man indelar tarmkanalen i lie-

ra olika stycken, af hvilka Jivart och ett

far sitt namn : i duodeniim , eller tolffin-

gerstarmen, jejunum, ilium, tillsammau kal-

lade småtarmar , hvilka
.
utgöra 4 af tarm*

kanalens längd , ecBCum eller blmdtärmen ,

•olon och ändtaunen (inte;>t. rectum) till*

samman kallada groftarman

Duodenum är en kort, krokig och nå-

gorlunda tjock tarm^ som emottager chymus
frän magen , och vid sia nedre* krökning

äfven gallan och succus pancreaticus. Den
skiljer sig från de . öfriga tarmarna genoin

sin orörlighet nr stället, hvilken för den
dit ingående galiglngeus skull ar nödvän-

dig. l)ess baksida fastes af cellulosa vid

ryggen , den omklädes blott pä framsidan af

bukhinnan , och har således intet mesente-

rium, £fter sin nedra krökning smalnar

dsen , öfvergär i jejunixm och blir lös ,

fullkomligt omklädd af bukhinnan, men hu
belxailen af tarmkäxet i ^tt visst läge. I duo-

denunl och jejunum faller slemhinnan i be-

ständiga och täta
,
täi^;meligen stora rynkor,
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$.f luddig, alldeles som - sammetY och i dettt

l^idd försedd med en otalig mängd sugädroi ;

men smäningQm miixdskas tätheten och stor-

leken ^{ desfl rynkor, ludden blir mer och

jner kort och otydlig , sugädrornas antal

ftftager, och i dessas ställe tilltager bestän-

digt mängden af hinnans , slemkörtlar , hTil-

Jciv man finner i flockar samlade , om tar*

jnen uppsfcäres och häiles emot dagen ; det- .

fa stycket af småtarmarna kalUs ilium. Den*

ne öfvergar slutligen i 0n stor, säcklik'tarm,

hlindtarmen, pch ifrån detta ögonblick för-

Unår^r sig något tarmarnas ' Jbyggnad. Mu-
^kelhlnnan , hyars yttre sida på smJLtarmarna

l^estqd af jemnt utdelade
,
tunn^, längsefter

gående muskeltrådar, består på groftarmarna

blott ringnnusklar ; de longitndinela trå-

d^rne samla sig i trenn^, for sig sjelfva lig-

gande, parjkllela band, spm* aro n^ycket kor-

tare än tarmarnas inom dem belägna hinnor.

J>esse måste derföre bilda en mängd större

pph mindre veck pä (arjoiens insida, hvarige-

nom en uppblåst tarm ser ui0 som den vore

hopfogad med afsattser, eller liksom på si-

pa ställen hopkuipt. Afskäras desse* trådar,

9^ förlänger sig tarmen, och fållarne fdrsvln-

pa. Vid småtarmarnas ingång i blindtar-

men formeras tvenne dylika fållar genom

de inre hinnornas ^tprire längd än den yt*

tre betäckningens, hvilka så emot hvarkn-

dra framskjuta, att^ passagen frän ilium till

^lecum blir fri , men tillbaka, ifrån groftar*

li^grn^ till ipåtarmarna, alldeles hindras.
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Groftarmarnas slemhirina. har iinnu nniKlrf»

ludd och mindre sugädror, än den i iiium,

likväl saknas de icke fullkomligt , utan ab-

sorptiort förrättas efter hand , liksom öfve-railt

i kroppen. Blindtarmen är den tjocka^Jte af

tarmarna, ilium infaller pä sidan, och blind,

tarmens vidhet gor, att det som kommer fraa

småtarmarna liksom faller ned och blir en
tid liggande, innan det bortföres* X ^bottnen .

af sin säck har den* en liten tarm
, appen-

^ix vermiformis
,

hyars slemhinna är rikt

försedd med körtlar , och beständigt ingju-

ter en mängd slem i säcken. Colon går i-

från blindtarmen i mänga krokar , och slii-

tas i ändtarmen. Denne omklädes nu blott

tiU en liten del med bukhinnan, fäster' sig f)ä,

lieligbenet , och öppnas vid benets slut ,

pS det satt att slemhinnan öfvergår i hu*

den, och efter hand .öfverkläder sig med
en tunn epidermis. I öfvergnngen llgc^er

en ringmuske^l , $om haller öppningeu li^l-

lluten* Andtarifaen är mindre vid än co«

lon , men dea har langsefter gående ryn-

kor , och kan genom dessas uttänjande be-

tydligt utvidgas.' Sådan ungefär är tarm-

kanalens beskaffenhet , betraktad säsom in»

strument för en kemisk process ; hvad som

vidare angär dess lägen och särskiiida bygg*

nad iemnar jag ät »natpniien*

I tarmarna , liksom i magen , afsöndras

frSn pulsådrorna beständigt en västka , kal -

lad tarmsaft, hvars natur vi. änua icke käu-
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he. Den är ganska tunn, till iifventyrs fö*

ga skiljaktig frän biodvatten, eller lik den
• -vätska , som pi de fuktiga hinnornas yta

. afsUas. Den utgjutes i myckenhet^ mea
upjpsupes återigen af nästa tarxnstyckets sug*

' ådror, och fortfar sä hela tarmkanalen utfd-

re ; derigeuom har det blifvit omöjligt att

nägonsin samla den ren och i tiiftäckiig

mängd fdr analysen ;* men man slutar till

dess nsftur all den vät^a , som i diarrhéer

bortgår, hvilken i kokniag grumlas och. af-

sätter en liten poittion ägghvite. Tarmsaf^

tens ändamäj ar , att tvätta den olösliga

träckeu frän cbyius , som kan ' Vara qvar-

hällen inuti dess massa och icke kunnat rä-

ka^ hinnans ludd. Dess afsöndring är i diar-

xhe onaturligt ökad, och då den felar, eller

är för linga , uppkommer habituel £Clrstopp<

ning , hvarvid träcken torkar och med svä-

rigliet f^rtsk^ifas af tarmarAa. .

Slemhinnans körtlar afsondra inuti tar-

marna, isynnerhet i de tjocka , en stor mängd
af ett scgi , i vätskorna olösligt slem, som
ofverkläder och på* sitt «ätt genomdränker
träcken , och öfvér allt betäcker dess ut-

ftida , si att den med lätthet kan öfverfö-

ras frän det ena styckat till det andra, och
" slutligen • uttöminas. Dess sammansättning

jir okänd* ' j
' •

Slemmiga hemorrhoider och rödsot äro
sjukdomar , som tillhora detta slemmets af-

. söndringsorganer , och. som åtföljas af ea
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i^atartlgt öka^d afsöndring af tarmslem, isyn^

i^rhet i ändtarmen och nedre delen af co-

lon. De äro liär ungefar livad snufva ocli

inilueiitia äro på slemhiananfi början, i näsan,

munnen och strupen.

Tarmarnas förrättning är, «itom dessa

vätskors afsöndring, att säsom kärl innesluta,

oinblanda och mot ändtarmen bortföra det

de innehålla* Detta sker igenom en béstän-

dig', krällande röfelse, kallad motus peristal-"^

ticus , hvarvid ringmusklarne sammandraga
sig bakom massan , och de längsefter gäen*

de trådarne utvidgk det nästkommgnde styc-

ket. I kemiskt hänseende kunna de anses

sisom en silduk , pä hvilken chyltfs först

fränsilas , och det aterstiende> af gallän fäll*

da, och det under digestion olösta sedan vida*

re tvättäs, tills all chylus blifvit upptagen*

Jag skall i det följande vidaste
^
upplysa det*

§ 15.
^

* ChyliJieationB processen..

Olösta och icke tillräckligt fint fördéfau

de näringsmedel qvarhallas i magen af py-
lorus, m^n den af hna

, uppslammade, olös*

liga' ämnen vällingstjocka lösningen uttöms

mes genom denna grofva sil i duodenum.
Den är nu sur, rodnar lakmuspapperet, och
kan genom kokning icke^ coaguleras* Syran
är likväl icke beständig, den härrörer ifrån

den upplpsta matens förändring af värmets

åtgärd och tyckes« icke vara nödvändig föx:
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gallans sönderdelning, emedan denna lika fall-

ständigt går for sig i en chymus som icke ät

sur. Da* chymus kommit i duodenum, och dess

vnggar deraf ätskiljas
, utspännes fä lien, hvar-

af gallgängep tilltäpptes , och gallan*, som
förut endast droppvis, eller alldeles icke, kun-

de uttömmas , kommer nu i en ström ocU

blandar sig* dermed. Den delen af gallan,

som vttrit förvara4 i bläsari och genom för-

lust af sitt vatten blifvit mera' concentre-

rad , behöfver , för att kunna hastigt verk^

pSL* massan , utspädas och förtunnas. Till

detta behof tjenar vätskan ifrån pancreas,

och derföxe uttömmes den på samma jgang

med faläsgallan* I den gemensamma gall-

gången träffas de nu, och blandas med den

tunnare leivergallan , som också, sannolikt

genom mjältens åtgärd
, begynner afsöndras

i större mängd. Dä dessa i duodenum ri-

ka chymus, och genom tarmens starka mu-
skelfib^ers rörelse denned omblandas, så sker

en fällning , hvarvid massan delar sig i tvä

distincta delar. JEn är upplöst, till färgen

hvit, lik mjölk, ystas af luftens tillträde,

och ännu lättare i kokninji, till hvitaklum-
par, och har genom gallans natron förlorat

allt spår af syra; denna kallas Chylus^ mjölk-

saft. Den andra fälles, blir olosli.q, och är

ämnad att uttömmas; den utgör triicken^ ex-

crementa. Ghylus innehåller de .lösliga de-

larna af gallan: natronet, äf-ghviten, lim.

inet och sakerna , förenade med de för nu-

Iritionen tjenliga ämnena* från maten. SeC
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^ olösllgi äter består dels af s&dana Smneff

»

sofn förut icke blifvit upplösta, dels af sä-

dana, som nu, genom gallans tillkomst, med *

^allämnet fällt sig. Genon^ hvilka ' affiriite-

ter denna fällning sker, är ännu okändt, och

kan icke blifva fullkomligt utr^dt, förrän

producterne , sådane dé d duodenum befin-

nas , blifvit rigtigt unaersökte. Det skulle

tyckas vara naturligast , att syran i chy-

mus förenade sig med gallämnet, och der-

igenom gjorde det olösligt. Och dä chym\i5

oftast håller fri syra ^ så deltager denna äf«

ven i gallans decomposition , utan att den
• likväl synes vara hufvudorsaken dertill ; ty

i detta fall borde alltid sö^nderdelningen blifva

ogjord, då syran fattas; eller dä den, säsom

vanligt Kos friska, finnes der i högst* ringa

mäQgd , sä att den endast upptäckes genom
reactiouen, så borde den öfverflödiga deled

^f gallan blifva odecomponerad , öéh hälla

sig med chylus qvar i lösningen. Detta hän-

der icke, och man finner i chylus fritt na-

tron , som synes hafva tillhört gallan. Dess^

.•utom är denna syra ättiksyra, hvaraf gall-^

ämnet icke fälles. Sannolikast sker den der-

före genom fsändskap emellan gallämnet och
någon del af de i chymus upplösta djuräm-

nena, hvilket ytterligare bestyrkes deraf,

att syror i gallan åstadkomma en långt rin-

gare fällning än chymus , oaktadt de förra

' afskilja bäde ägghvite och gallämnet, hvil-

ket sannolikt icke sker af den sednare. Gal-

laus veikan pä chymus tyckes således vara
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sammansatt af trenne hufvudaf&niteter : i.

galiämnets till 'vissa i chymus upplösta 4e«

lar , 2. denna nya förenings cohaesionskraft,

och 3. iiatronets och gallans lösliga bestånds-

delars frändskap till dea öfriga d^lea af det

i chymus- upplösta. Den fällning, som vid
detta lilUalie uppkommer, är i början till

färgen bv itaktig, blir efter hand gulj grön.

aktig, och slutligen mörk ; den Innehätlec

0,7 ^d. gallämne och o>^5 ur chymus afskill-

da ämnen* .Fällningens myckenhet, relativt

till massan af chymus, varierar efter närings>

ine^lens olika löslighet samt olika vatteukaUt,

och efter mer eller mindre ^ömmg dryck.

Den fällda massan , ytterligare utspädd

af gallans vatten , ar anuu tunnflytande, lik

välling, och inkommer i jejunum , som har

en betydligt mindre diameter, än duodenuni.

Den upplösta
,

flytande delen deraf , chy-^

lus , insuges nu af slemhinnans saqx9ietsli*

ka* ludd ifrån det olösta, pä samma sätt och

af samma skäl , som , att nyttja en gröfre

liknelse , en ho» svamp ur en blandning af

vatten .och sågspån upphämtar endast vätt-

net , eller liksom ett sugpapper af en tjock

ocli grumlig lösning endast genomsläpper det-

upplösta. Ifrän luddet upptages den sedan

af sugådrorna, som der! öfverallt öppna sig»

Chylus afskiljes således frän tracken genom
tV^nne silningsredskap , en grofre, luddet,

och .en finare , sugidrotiia, hv^trvid det o-

lösts. $tadna£ qvax i tarmarna* Sugådrorna^
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verkan beror , som jag redan förr har nämnt,

icke af en pr^disponerande affinitet till nä-

Sa vissa ämnen, i kraft hvaraf de endast

ulle upphämta det som kan användas till

blodets förnyande, utan de upptaga alitidi*

ligt, som rakar deras öppna ändar, ooh som
icke genom sin verkan på deras vafnad tii^

tlpper dem; derigenom uppsupas i tarmat-

•naj jemte chylus, gifter och medicamenter,

och .med ett ord allt hvad som intages och

kanr. lösas i deras vätskor. Smitarmarne haf-

va, jemfdrelsevis med de öfriga, en ganska

liten diameter, hvarigenom massan far en
sa mycket större yta, och en större mängd
sugädror. komma ät att verka. Genom mu-
äkelträdarnas rörels.e omblandas och framskju-

tes blandningen , och da den nedkommit
.
ett stycke i ilium , är största delen af chy-

lus redan upphämtad. Men då massan, ge- .

nom denna beständiga förlust af sin i vätska,

snart skuMe bli stadig och torr, hvarvid lik.*

väl en mängd cliylus komme att stadna qvar

emellan dess mindsta delar, utan ^t kunna
uppsupar, sä utsilas beständigt * tarmsåften^

. af ådrornas yttersta utgrenuigar. Denna af"

nästan bara
. vatten bestående vätska upplö-

ser och blandar sig med chylus , utspädét *

massan och lättar dess for t skaffande. Upp-
lösningen af chylus i tarmsaften upptages

äter af. nästa tarmstyckets sugldror, sä att

den saft, som af ett stycke utsilas, alltid upp'^

tages af det påföljande, sedan den förut af*

sköljt en liten portion chylut ifrän träckexu
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Bt delta sätt blir, under massans fortsatt^

gäng tarmsaftens hällt af chylus allt mer

och mef mindskad , uUs slutligen, kort före

trackens .uttömmande, ingen ting mer t4[

nutrition dugligt äterstär att afskölja, hvar-

efter 4.arinsaften endast tjenar att utspäda

l^assan och hålla den mjuk/

Tarmarnas contenta, som mot slutet af

ilium äro halfflytancle , tömmas nu genom
valvein in i blindtarmen , och nedfalla i

dess påslika utvidgning, der de.nägon tid

cjvarliallas. En stor del af deras vätska

uf)psupes här, och träckmassan begynner biif-

va stadig. Under detta inblandas deit med
det slem , som af blindtarmens appeudix be-

^ländigt utgjutes , hvarigenom den blir slem-

mig , mera sammanhängande , • och mindré
lätt kan -uttorkas i. groftarraaina , der tarm-

saftens tillopp är ringare. Sen föres sedan

småningom vidare i groftariR«iina, och qyaxf-

hålles stundtals af de valvel!i\a fätlarna r

colon , som till en tredjedel, eller stundom

inerä • tillsluta tarmen. Derunder händer
nlgon gäng , -att. de länga kött-trädafne, af

j!;iägOA orsak retade till sammandragning, än-

nu längre frpunskjuta dem , sä att de allde-*

4es täppa tarmen. Träcken samlad då der,

pch skjutes slutligen af tarmens rörelse bajc-

ät till valvein i blindtarmen , som deraf

tilltäppes. Smätarmarne, som derigenom hin*

dras att tömma sig utföre, uppdrifva, genom

fn Ojq^Täad ^QC^s9'| det de innehålla, genom
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jBQUiinen. Detta utgör då en sjukdom kallad

tarmvred 9 morbids iiius. JDen ican afvenlbr-

orsakas af andra hinder i tarmarna ^ t* af

inspärradt bråck, och någon gäng af en om-

vänd motus pe|istalticus/ utan att tarmaine

pä något stäUe tilltäppas. Ändamllet med*

dessa fållar är, dels att lätta träckmassans fort-

skaffande , som måste ske än^ uppföre» än

rätt fram^ och än utfdiio, dels att genom ett

litet uppehåll vid hvar fåll gifva sugådrorna

tid att upphämta det som kan vaxa ^väc

af chylus. Men under detta förändras mas»

san sm ä ni ngom ,
genom värmets och fuktig-

hetens åtgärd, pä ett af digfistionsprocessen

oberoende sätt : den begynner ruttnau I duo-,

denum och början af jejunum var den hvit^

grå; men småningom , då chylus efter hand
uppsupes, blir den mer och mer gulaktig t

slutligen gulbrun eller grön , och mörknar,

ju längre den kommer att ligga qvar i tar«

inarna, ju ^mera^ sä att den efter ett längre

uppehäll , . hvårvid ' den tillika tdrkar ock

blir härd, får mörk och nästan svart färg.

Dess förruttnelse i groftarmarna gär lång-

samt och pi ett eget iilttt, emédan den, lik-

som hela digestionsprocessen, saknar lysets

och framför allt atmosf. luftens eller syrets

inflytelse. Fenomenen blifva derföre . hät

till någon del likartade med andra djurämh.

^ens förruttnelse i täppta kärl. Deras eo^

Jcla gtundåmnen , svafvel , kol , fosfor och
väte, som i luften skulle Ull större delen

hafya syrsatt sig, förena sig nu inbördes



och bilda, efter massans af födämnena hfg* ^

roende olika, sammansättning « en större

ler mindre mitngd gasformiga ämnén^ bvil*

ka vanligen äro brännbara, och bestå huf.

vudsakligen af väte förenadt med svafveli

litet fosfor och kol. »Qväfvet lösgöres dervid

tillika i gasform , och gaserna medföra, afveii-

som atmosf. luft ^ som fått stå öfver träck,nä*

gon del afexerementerdas utdunstnipg, hvaraf

de fä en egen, deras grundblandning icke till*

hörig, qangenäm bUukt. Till de gaser, som
1 tarmarna utvecklas , räknar man äfven kol-

syrgas , som vid denna förruttnelse bild^
' på ^bekostnad af det syre träcken i sin sam*

mansättning innehåller» Dessa gaser, i all.

mänhet kallade Päderl, utspänna tarmarna

,

leta sig väg emellan träcken, och åttömmas
genom ändtarmen , med en efter deras oli*

ka beståndsdelar t>ch efter olika modiåcatio^r

ner i träcken skiljaktig , inen alltid veder-

värdig lukt* Stundom äro de nästan allde-

les luktlösa, och bestå då sannolikt Endast
af kolsyrgas och qväfgas. Slippa de icke

' fram genom tarmarna , sä uppkommer af

spännin*gen en mer eller mindre betydlig plå*

ga, kallad vdLderkolik. Vader bevisa val ic-

ke egentHgea någon sjukdom, ty de bildas

hos friska , och Uppkomma i olika myckén* .

het efter olika föda , mest efter rä vegeta-

bilier , isynnerhet skidfrukter och
. rötter

;

men de bildas^ under lika diet, ömnigast hos
v(^m som. hafva avag mage, eller för dagen
• / ådragi^
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idragit sig någon af andra orsaker beroende

oordning i matsmäitiiingen* Orsaken dertili

•ynes Vara den, alt trSdkmassan hoé detta

ännu flytande kominer i groftai niariia och

Und45r €n svag absorption länge qvarhåi-

les , hvaraf förruttnelt^n piskyndas,. f^h ,

gastitv^cklingen befordras. Deras lukt är

icke heller något tydligt bevis af illamåed*

de; ty efter intagning af tVafvel, eller ef>

ter njutning af mycket ägg, fä de en obe

åkrifligt stinkande lukt; likväl hafva de, vid

ånnäta lika ointtdndigheter, under eti störd

digestioii eii tydligare lukt af svafvelbundet

väte , äix eljés. £t.t eget slags utomordent-

lig vädertamlihg, tippkömm^n af mindre re-

digt kända örsaker, kallas trumsjuka, Tym.
panitis. Bukskinuet blir dervid så utspändt*

tom en triiinma, och gaserna tros besti af

kols^irégas ock qväfgas.— Sphiiicter atii

sluter öppningen luft-tätt , derigenom hin-

dras sä väl ätm. lufteiis inträxigazide till déxk

i ändtarmen saixllade Jträckéti , söm vädrehs

afgäng , hvilken beror vanligen af viljan.

Då mnständighetetna « befalla deras ql^arhåU

lande, Uppsupas de åf tarmärnaU vätskor

och försvinna. De blifva der;')ä santio-

likt upptagne af sugädrornå, Sönderdelade

och pä andra' vägar uttötede. j^örvarar mai).

hyss urtömda excrementér i ett väl till-

täppt kärl på ett varmt stälie , sä ruttna- de
'

med alldeles samma fenomen , Mm i tarmar- •

na , öch utstöta, dä de uppvärmas, svafvel-
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bunden och fotforbunden ätgta** I lukeä
surna de först , och utveckla sedan ammo-
niak* Träckcns egna utmärkande lukt har-

xdrer helt och hållet frän gallämnet , och man
kan eftergöra den , om tuggad mat i en kor-

kad flaska blandas med galla och får stå

timmar pä ett varmt ställe. Den far dä full-

komligt lukten af tunna excrementer, hvil-

ken den förlorar i fria luften , men efter

nägra ' timinat återtager i täppta kärl* För-

ruttnelsen skulle säkert gå ganska långt i

groftarmarna , om icke massan beständigt

blefTe fuktad af färsk tarmsaft, och tillika

af sugådrorna sä uttorkad ^ att den Sr mera
fast, än flytande. Då den slutligen samlas

i ändtarmen , är den som en ganska stadig

gröt 9 och « blir under sitt uppehåll der än-

nu stadigare. Då de vid förruttnelsen bil-

dade ämnena äro till en* del lösliga i tarm-

saften, så är också den vätska, som sug-

ådrorna föra frän nedra delen af groftar-

marna , blandad med dessa lösta ruttnade

ämnen, hvilka likväl under sitt lopp i sug-

Sdrorna och deras körtlar snarl sönderdelas.

Äldre fysiologer trodda, att sugådrorna ut-

göto denna, efter deras tanka, till gallans

afsöndring nödiga vätska i vena portae. Sorg-

falliga och öfverenstämmande försök hafva
vederlaggt denna öfvergång frän sugådrorna
till venen. — Sedan ändtarmen blifvit till en
viss grad fylld, retas den till uttömning

,

hvarvid ringmuskelns motstånd genom buk-
musklarnas åtgärd öfvervinneSi och evacua-
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I tion af tarmens egen sammandragning fuU«

)»orda8. På detta\fiätt har uäcken tiiil^ragt 84
timmar, och ofta mera, inom kroppen. Vao*

. ligen afbördar sig tarmkanalen ^n gang om «

"dagen*, men hos en stor del menniskoo blott

hvarannan dag , och hos ätskilliga endast

hvar 5, 7,10, till och med hvar i4:de dag,

utaa att dröjsmålet hos dessa directe ar

igukdom.

Stundom händer likväl, att detta dröjs-

mål .öfver vanan länge fortfar; detta kallas

förstoppning, och åtföljes af plägor i mageii.

^räcken blir dä af absorptioneii slutligen

alldeles torr och härdé I>et förorsakas, utom '

af mechaniska hinder, af för liten skynda»

samhet i groftarmarnas muskelrörelse. Då
åter stolgångarne blifva tätare än vanligt

och tUnna, kallas det åiarrhé.' I>enna sjuk« .

dom består 1 en för hastig rörelse I muskeU
hinnan, merändels åtföljd af en något okad

afsöndring af tarmsaft* Den förorsakad an-

tingen af vissa ämnen, som verka blott på
tarmarnas nerver , eller också af sädana

,

som upplösta i taifmsaften icke af sugådror*

tia kunna upptagas ; det är händelsen med
en stor del laxermedel, t. e. saker, som ta-

ga> i stor dosis, vid ett öfverflödigt tillopp v

af galla, och sannolikt äfven vid diarrhé af

' förkylning, då tarmsaftea troligen uttömmer
^

ett åmtie, som sugådrorna neka att emotta* •

ga. I alfa dessa fall, antingen sugSdrorna

icke hinna, eiler ock exnedan de mer eller
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mindre sammandraga sig , icke kunna upp."

supa den vätska tamkanalen innehåller, för-

svagas kroppen hastigt, om diarrhén några

dagar fortfar. JLaxering är icke annat än en
hastigt ofvergäeade diairhé, hvars orsak af

sjeifva sjukdomen uitdmmes* Här vore än*

nu mycket att säga , så väl om dessa , som
^om flera andra tarmarnas sjukdomar, t* e«

lienteri V maskar , sä kallade allmänna he*

morrhoider m. fl., men jag förbigår dem, tills

en mera utvidgad kemisk kunskap hunnit

bättre upplysa deras natur.

§. 16.

TräckerU £3tcrementa.

l^é äldre kemiiteme sysselsatte sig gan-'

ska mycket med träckens undersökning, men
då deras arbeten egentligen gingo ut på att

finna dess förhällande i bränning, sä blefva

d'e ocksä 'nästan utan resultat. En och an-

nan sysselsatte sig väl med undersökningen

af de salter^ som kunde finnas deri,^ men
di deras sammansättning icke rigtigt var

utredd , blefvo äfvensä dessa försök utan

Hytta. Hornberg brände träck med alun^

och detta gaf första anledningen till pyro-

forens uppfuiuing. Vauqvelin och Sage,
af de nyare ^ hafva anställt några & ofuli^

ständigä försök, som likväl icke gäfvo den
mindsta upplysning om dess rätta samman*
sättning.
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En ffisk menniskas track har Tanligen'

cdnsistens som tjock ^ g^^^) och formas i stän*

ger under pass^gea geaonv ändtarmens opp.

ning. J^ess färg yarier^r emellan mörkgrönt •

eller gulbrunt och gult , efter mängden och

beskaffenheten af galla, efter olika njutea

föda , *och isynerhet efter olika längvarigt

uppehäll i tarmkanalen* Sen mörkgröna
eller mörkt gulbruna färgen beror af gall.

Smnet y hvilket, spm jag nämnt , eftei: fäll-

ningen ur gallan, stundom 0r grön, och

stundom gulbrun färg. Träckens mörkare

färg i allmänhet bevis4r Ömnigare hällt ni

galla och ett - långvarigare dröjsmål inom
X kroppen ; en ljusare utvisar en ringare halU

deraf, jemte ett skyndsammare uttömm^n*
dc^; och hvit färg, att gallans utlopp i dup*

denum är alldeles hiudradt. Trackstångens

yta är alltid löpare» omgifven af det nästan

genomskinliga t;irmslemmet , och färgen är

utanpå mörkare , fallande i grönt , då den

inuti stöter mera i brunguit-. Träckeiji hair

en egen , stinkande lukt ; oangenämare och

3tai:kare frän den tunna, och svag eller nä»

stan rngen fr^n hårdnade klumpar. J luf-

ten forändras den snart , hli^ i början syr^

lig , lik surt brod , men kort dei;pä rutten

ammoniakalisk. D^n har en fadd) bäsk

och xHtten sm^kv 9otn fullkomligt liknar

dess lukt , och är hvarken sur eller alka-

lisk , ty den förändrar hyarkeu lakmuspap»

perets eller fernbockj^lösningens färg* I>e«*'

sa omständigheter emedlertid ganska myc-
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ket skiljaktiga, och mest af alla träckens coa*

listens, utan att olikheten egentlige^ fdror«

sakas af sjukdom» Den varierar emellaa

v.iUings tuanhet och torra, härda, samman*
bakade klumpar , men hvilka ytterligheter

likväl bägge äro en felaktighet. SItom ett

lagom kan man antaga » dä träckens consi«

ftena är tillräcklig att formera stinger, hvilka

vid exoneration endast fästta tillhopa i ytati,

,

men i ofrigt behälla sin form. Emedlertid

händer rätt ofca, att det som pä samma-gäng
uttömmes icke har samma* ttadighet, utan

att det som fcrst kommer är fastare , och

blir sedan mer och mer löst » hvartill orsa-

lien ligger i en fullkomligare absorption ä!^

våtskor från det som längst legat qvar.

Sedan de i tarmkanalen qvarstadnade

producterne af digestlonsprocessea äro nå-

gorlunda kände, blir också träckens analys

midre svär: den mäste nämligen innehålla»

utom tarmslem och tarmsaft , den i duode«

num falida föreningen af gallämnet, jemte

de ämnen, som under deras uppehåll i ma*
gen och tarmarna blifvit oupplösta och uU
komma oförändrade , och till äfventyrs några

udra af förruttnelsen nybildade kroppar.

100 delar träck af den förut bestämda
medelstadgan' förlora under torkning i vat*

tenbado,7 3, och innehålla således nära |af
sin vigt vatten. Derunder mörknar färgen,

lukten försvinner, nästan alldeles» och maa»
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san bakar ihop sig till en hard och efter

•lemmet» mängd mer eller mindre skör mas^a»

£lötés färsk träck i dubbelt dess vigt

vatten» aä utblandar den sig ganska läng*

eamt , emedan tarmslemmet, hvaief den har

sin hophängighet , är olösligt i vatten, gÖr

vattnet segt och slemmigt , och sjunker ic- '

ke fullkcmiligt till bottnen pa flera veckor.

Silas den utblandade massan genom linne

,

under beständig omröring , så .gar en tjock

^

grågrön bch oklar* vätska igenom silduken,

pä hvilken sedan en gröfre gråbrun massa

återstår , som kan ytterligare rensköljas med «

vatten. I>enna behåller , oaktadt den bästa

tvättning, en ganska oangenäm
,
pa ett eget

' satt modi&erad träck lukt , som fäster sig vid

^linnet, glaset och fingrarna, och äfven pä
dem ganska länge bibehåller sig , de må
sköljas huru väl som häldst. I>en är vo-

luminös, krymper icke i torkning , och blir

/ganska lätt. Vid nogare efterseende finner

man den bestå af söndertuggade , extrahe«

rade , olösliga ämnen , och isynnerhet igen*

känner man deri ätérstoder af sådor från

bröd o. d. Undersöker man den nogare ,

så finner man den helt och hållet vara af

vegetabilisk natur, den brinner likt växt* «

ämnen, lUan att smälta eller pösa, och utan

vidbränd ammoniakalisk lukt, .ger i destil*

lation sä kallad vidbränd trädsyra och litet

.vidbränd olja, och brinner i öppna kärl med
^en klar lagai som sj^art upphör. Askan in*
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pchållcr , jemte spar af kali
,

fosforsyrad^

jQX^U^it^^^ Dess^ extraherade ^nens mäng4
miste naturligtvis variera efter olika njuten

föda ; jag fann den i ett försök 0,07 af färsk

träpk. D^rz^s vegetabiliska natur tyckes uu
visa 9 ^tt djuråmnfha i menniskans mage full'

koinligen upplösas och sönderdelas , och att

dessa 2i.mneA härstamma endast från brödet

p^l^ da veget^bilier , Mom ingä i vär föda;

Vi anse t. ei limmet för den hufvudsaklU

s^ast näjTftnde delen köttet » och den ur-

kokade inti^keltrådeA sisom oanvändbar till

kroppens underhåll ; tnen när återfann man
I träcken dessa 9 son^ det oftast händer, min?

4r9 vä} söndertuggad^ och i magen extra*

liierade kött-trådar ; hunden t. e. sväljer, utan

4tt tugga , stora köttstyckens och likväl fin-

ne vi aldrig i h^ns träf^k ^pir ^fter skelet-

tet af tridamne , hvilket nödvändigt skulle

hand^ , om . icke detta under digestionspro*

^ssen ):unde användas. Set skulle i san-

ning för lär^n om dieten vara ganska vig^t

tigt, att, sedan man i flera dagar förtärt

blott enahanda sl^gs mat , undersöka träcken»

peh isynnerhet den extraherade olösliga de-

len.. Jag ar böjd för att tro, att denna vid

njutning af blot( animalisk föda alideie^

8k\ill^ fela. •

' Den genomgångna oklara viitskan af-

sätter till .bottnen ett grågrönt slemmigt äm-
rie, hvaraf en finare fördelad portion återstår

uppslammad. Ofversta ytan JUarna^^ om nar

I «
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gra dagar , och visar en gulfärgad vätska,

i^Uas iden genom papp^» ék fort den gåt(

genom linnet, aå £ar man ^n klar lösning,

som i början är ljusgul, men efter hand •

mörknaj, och slutligen hlis mörkbrun. Skec

piiningen i täppta kårl, A bibehäiles den
ljusgula färgen , men vätskan mörknar , si

^narc den utsattes fur luftei^ , och b^r ge-

nom uppvärmning hasUgt mörkbrun och on-

klar. Silningen går ganska långsamt, och

fordrar , eftisr vätsk9.ns olika concentr^ring

«

längre eller kortare tid , fr^n några 4agar

ull en vecka, qch deröfv^r* *) Pä filtrum

*^ £n omständighet, som vid analyser af slcnimi* .

ga djurämncR lägger betydliga hinder i vägen,

är det i sig sjelft olösliga slemoiels egenskap att

svalla I vatten, hvarvid det eftér vattnets pliki»

'mängd intager hela Idsiiingen eller blott en del

deraf. Denna egenskap har det gemensam med
åtskilliga andra i vatten olösliga, fasta eller

flytande ämnen. Om vattnet icke i för stor

mängd tillsattes, bildar det liksom en slemniig

upplösning, som likväl gfn(>m silning sönder»
' delas, hvarvid vattnet i^år igenom, och sipm«

mct, som mer och mer tjocknar och krymper

,

stadnar pä pfipperef. Men denna filtrering äreQ
af de iin|(sammåste. — Det mest öfverraskan*

de exempd af en dylik , om Jag sä får' säga,

svamplik svällning { vatten af en annars olös-

lig vätslta får man, då en vidbränd olja, t. e«

af talg eller ister, blandas med en upplösring
af kolsyradt kali, hvilka dcrvid förenas till

en ustiik , i vatten fuiikomiigt olöslig !ra^-

sa, som genom skakning med vatten citcr hand
fväiler till mer än lOo gånger sin första vo«

iume^ hvanuukf vattnet försviiinerf och blan4«
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Sterst&r det förut uppslammade, grågröna

^

siemmiga äinnet. LfCmnas vätskan i oppeu
hift, pä ett lagom varmt ställe, 8ä dfver-

drager -den sig, om g till lo timmar, med en
hinna af små, oändligt fina krystallkorn

,

hviika äfyen här och der på kärlets insida

afsättas* Ju mera concentrerad lösningen är,

ju större och redigare blifva^^de, och tvärt-

om, så att de. i en iormycket utspädd upp-
lösning först under kokning afsätta sig i pul-

vefform. Dessa krystaller bestå hufvudsak-

ligen af fosforsyrad talk och fosforsy rad am*
moniak , men innehålla tillika eh litei^ por-

tion af vätskans djurämnen och ett spär af

fosforsyrad kalk. De upjpkomma derigenom,

att vätskan, osäkert genom hvilket ämnes åt«

gärd, innehåller fosforsyrad talk' upplöst,

som, då ammoniak småningom under luftens

inflytelse begynner blidas , blir olöslig och

afsättes. Öetta salt Sönderdelas i kokning

af .kolsyxadt kali, och den återstående jorden

ger med svafvelsyra bittersalt , jemte ett

spär af gips ; kalit , mättadt med ättiksyra ,

ger med kalkvatten en fällning af fosforsy-

rad kaik. För öfrigt lösas dessa^ små kry-

staller utan fräsning i saltsyra , kolas litet

i bräiiuing , och lukta vidbrändt och starkt

ningen blir mer och mer flytande* Laggd på
ett filtrum^ afdryper vattnet långsamt » »en nå*

got fortare) om den lägges på tjockt sugpappcr^
som ömsaf, så fort det blir vått* Förhållandet

med tannslemmet ur tricken Sr det samma,
men massan är då ännu mera tunnflytandc*
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^mmoniakalislt. Sä fosforsyrad talk utgör

mn omärkligt ringa besländadel af djuränu

nen, men deremot en ömnigare af sädessla-

gensfröa» och således äfven af brödet, här»

ftammar den sannolikt ocksi förnämligast

derifrån, och dess myckenhet mäste varie*

ta efter mängden af fuxtårda mjölrätter,

Irösningeii, hvarur desse kryställer haf»

Ta afsatt sig, innehåller en liten portion
• odecomponerad galla, ägghvite, ett éget ex-

tractlikt ämne och åtskilliga saker. Afdun-

stas den vid lindrig värme' till torrhet , sä fäf

man en brun, extractlik massa, hvari tee^

ken till krystallisation visa sig, dä den hål-

les emot dagen. Den utgör oo,^ till 00,6 af

den färska träckens vigt. Blötes detta ex«

tract i litet vatten, sä att det formerar ea
honungstjock massa, fälles med alkohol, och

fällningen väl tvättas méd spiritus, sä äter* >

står ett brunfärgadt ämne, 0,01 af träckeii,

hvilket i allt förhäller .sig som ägghvite,

och aoin efter förbränning lemnar, utom spär

af natron, ^ fosforsyrad kaik blandad med
fosforsyrad talk*

Afdunstas upplösningen i alkohol till

torrhet, upplöses ä nyo i vatten, och blandas >

med utspädd svafvelsyra; tills den reagerar

för #yra, så får maa ^n gulbrun fäiluing,

och om vätskan afdunstas ,
fränskiljes änha

jnera deraf. Vätskan fär dervid en -starka*

re träcklukt, som efter någon stund forsvin*

;aert bvarefter enjjikt af galla iterstir. X>es$
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farg är ännii, liksom förut, brun. Det fäll-

fla förhåller sig fullkomligt som ett med
^yra fälldt galUmne; klibbar i värme (ill-

pamma;!, smälter i en högre temperatur , tan-

des, och brinner med laga, löses i alkohol 9

0ch ger med litet eaust. alkali en gallan lik«

nande upplösning m, m. Inneliäller det tiliU-,

ksi' ägghvite , sä häir4nsii det under torknin*

• gen och spricker. J>en Sterståehde lysnin-

gen, med kolsyrad baryt befriad frän svaf-

yelsyra, ger efter afdunstning svafveisyradt

natron, eller^ om saltsyra eller ättiksyra nyt*

tjades till fällningen , salter af dessa syror

med natron. Intorkas massan och blötes i ,

alkohol , sa återstäir det svafvelsyrade natro«

pet , och alkoholn upplöser ett eget röd-

brunt ämne af följande egenskaper* X>et

blir efter intorkning ^n extractlik massa af

en rödbrun farg , som af syror upphöjes,

Upplöst i vatten, fälles det af garfye, Hnrst

i pulverform och med röd fäjrg, men sed^n»

da garfvet i öfverskott tillsattts , i gråbru-

na, sammanhängande slemsor» Föreningen

med garfyet löslig både i ^Ikohpl och i

kokande vatten, men fälles ur det sednare

under ^fsvalning , hvarvid likvgil den sist^

portionen först under frysning afskiljes, Det
har icke, som urinämnet, den egenskapen att

förändra saitern^s krystalilormer, utan saltet

anskjuter ur deras getmensämma upplösning
ofärgadt i sin vanliga figur, och extraCteC

intorkar emellan krystallerna. Af tenn-, bly-,

filfvex- och qvicksilfversalter fallos det» lik*'
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Söm "^^etabiliska extractérnt , fullkorn-'

ligt ur sin upplösning i vatten. Utsatt för

en hdgre tlempeiaturt sinälter det, pds^r, ko-

las , rölcer och luktar vidbrände ammoniaka-

liskt ; efter förbränningen återstår en ringa

portion aska af natron och foaforsyzade jord«

salter. — De saltar, som jemte dessa ämnen
innehållas i lösningen, får man , då den ef-

ter intorkning brännés till äskA. Om den«

na aska utlutas med vatten , Idsntngen af-

dunstas till torrhet och blötes i alkohol, si

upplöser den- saltsyradt natron. Om den
i alkohoL olösligä alkaliska Sterstoden mät.

tas med ättiksyra, intorkas och å nyo blöte» ,

i alkohol, sä Upptager denne natrpnet^ för*

enadAned ättiksyran. Det som ännu åter*

står, upplöst i vatten och fälldt med kaik-

vattén, ger en obetydlig fällning af fosfor-

syrad kalk , som utvisar en ringa hällt af

fosforsyradt natrorl , och sedermera, mattade

med ättika och fällde med saltsyrad baryt,

to omnigaifé fällning , som utvisar haliten

af svafvelsyradt natron ; hvilket iikvjJ icke .

fanns deri förut.^ utan bildades under for-

bränningen af natronet och de brännbara be«

ståndsdelarnas hällt af svafvel. Den i vat-

ten olösliga delen af askan innehåller en<»

dast fosforsyrade jördsalter^ och löses utan

fräsning i salpetersyra. Sönderdelad med
ättiksyradt bly,, på det sätt jag vid benen
ytterligare kommer att onitala, får man der« •

af <> d. fosforsyrad kalk och i d. fosforsy«

rad talki

(
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Det slulle «ynas oföténllgr med den

läraa : att sugådrorna antingen uppsupa allt

upplöst y bvaraf deras ändar «räkas, eller ock.

tillsluta sig för hela lösningen, att en liten

del odecomponerad , ehuru af sitt uppehåll

i tarmarna förändrad galla uttömmes. med
fracken , utan att först hafva blifvit absor-

berad ; detta kan hafva många skäl , som
likväl icke äro sä lätta att redigt ^inse, .och

det skulle t. e. kunna vara en följd deraf»

att den lilla portion galla , som utsipprar se*

dan träckmassan blifvit nedförd, under meU
lantiden, di ingen digestion förrättas , o!ä\lå

och föga eller icke uppsupen småningom
Ibrtskaffas efter det Öfriga till ändtarmen.

3 uns färsk träck innehöllo i ett |||rsok

ungefär drachma galla, eller något min-

dre, i samma^ concentrerings-tillstånd, ^ som
blåsgallan* Ännu svårare är det att säga

hvarif{:ån det extractlika ämnet kom. Till

én stor del bildades det under försöket,

hvilket af lösningens mörknande bestyrkes,

Owh till en ännu större del tyckes det vara

blldadt af förruttnelsen , under träckens up*

pv^håll i groftarmatna. Jag har låtit en upp-

lösning af ägghvite i vatten stå pä ett varmt

ställe, i en väl korkad flaska, blandad med
väl utlutad träck y som Äledes icke innehöll

nägot af detta extractif-amne , och jag feck

en lik tunn träck luktande blandning , som
efter silning var ljusgul, i luften blef brun,
afsatte talksaltet , och innehöll, jemte ägg«

hviten» det extractlika ämnet; men såliu^*
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ge tarmsaftens saÄimansättnlng icke är känd,

kan xnau derofvex .ingeu ting med visthet i

Det på filtrum återstående , grågréNia g

slemmiga ämnet innehåller gallämnets f6r«

ening med det ur chymus fdllda , blandad

med en stor portion tarmsiem , hya i af det

är 9egt 9 slemmigt , och nästan, omöjligt att

rigtigt tvätta från de lösUga ämnena. ^ Det
l^lir efter torkning svart, hårdt , samman*»

hängande och spricker här och der. Som
detta utgör träckens karakteriserande bestånds-

del, , vill jag kalla det träckänme. , . Alkohol
och nafta upplösa derur, efter några, tim-

mars skarp digestion, ett ämne , som väl i bäg-

ge blir olika , och som icke heller alldeles

Jiknar gallämnet , men hyars ursprung man
icke kan misskänna. Det fälles af vatten ,

smälter i värme , sätter fettiläck på papper ,

tänder sig och brinner med låga, är grönt

eller brungult till färgen ^ bittert till sma-

ken, o. "S. v. men det kan icke mera af aU.

kalier återställas till gallämne. Det är lik«

väl, enligt alla prof, ett af sitt uppehåll i

tarmarna i tillstånd af hartz försatt galläm-

ne. . Det i alkohol eller *nafta blcttta träck-

ämnet>, blött i varmjt vatten, ger en gul upp-

lösning af ett eget ämne, som har hviikcii^

lukt eller smak , grumlas obetydligt af garf«

ve , fälles ur en concentrerad upplösning af

alkohol , och ger med åtliksyradt bly en, svag

hvit iälluing, med bibehållande af sin färg«
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J luften förändras det marf, mörknar, h\it

stinkande, stundom likt. rutten urin, stun-

dom likt ruttnande lim , och låter sedan fal**

la sig af garfve. Efter afdunstning lemna^

det en extractlik | gul eller brunaktig mas*

sa , som icke mera löses fullständigt i vat*

ten , och som till en del ät Idsfig i alkohoU

Jded fa ord, detta med galiämnet ur chy-

mus fällda och sedan i tatml^änalen föran* '

drade ämnet förändrar åig Uildér försöket

ännu ytterligare , så att dess natur svårli-

gen kan närmare bestämmas^ Blandar mail

en upplösning af träckämnet i alkohol med
en någorlunda concentrerad upplösning af

detta ämne i vatten , innaxl det ännu i lös-

ningen hunnit utsättas för luftchiå* ätkömst^

jså får man en fällning , som till färg och

äfriga förhållanden liknar träckämnet ; drö«

jer man med blandningen , sä misslyckas för-

.

söket. Genom omväxlade blötningar i al*

kohol, eller i nafta och vatten, får man fur

. hvar gäng fn aftagändé mängd af det eifä

eller det andra ämnet , och sedail alkohol in^

tet mera kan upptaga , löser naftan en liten

portion/ och omvändt. Slutligen återstij^ en
grå massa , som ännu innehåller en portiorf.

af dessa ämnen blandade med tarmslemmet f

och som efter sin , af djurämnenas vanliga

fenomen* åtföljda
,

förbränning i öppén eld

ger en aska , bestående af fosforsyrad kalk

och kiseijord. Behandlas träckämnet med
ma utspädd lösning af caust, alkalier^ si upp*

löses

Digitized by GoogIe



lösei d^t till en del oförändradt , hvarvid

tarmslemmet #tuadqm afsdndrar sig , ocU kan
genom filtrering frånskiljas* Bet iterstär då

pä filtrum i form af ett snorlikt slem, hvari

dec olösta träckåmn^ sjunker till bottaen*

iPäUes den silade lösningen med en syra,

sa afsättér sig t räckämnet oförändradt, men
ger vid fällnijagsögonblicke.t lukt af galla#

iRifves det äter med caust. kalk och litet

vatten, sä far man en ljus gulbrun förening

af kalken med träckämnet, livarvid en del

af gallämnet förenas ' med kalken , oeh det

dermed fällda djurämnet löses i vatten, och

kan efter kalkens frånskiljande med oxalsy-*

ra fäs rent. Det förhäller sig lika med det t

som, under en omväxlande blötning i alko-

hol och vatten , löstes af vattnet. . Ur kalk<»

föreningen i^^^iljes träckämnet^ åter af sy«

xorna.

Den relativt mSngdefi af trMekens be^

ständsdelar fann jag i ett försök följande;

Vatten g
I vatten lösliga ämnen

Gallämne • « o, g*

Ägghvite . . Oj 9.

£get Extract * a, 7.

Salter • « • 9* « J ^, 7«

• ISxtraherade olösliga ämnen 7, o.

Träekäxnne och tarmslem # • 14, Q«

^ > •

100, o-
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Föröfrigt kunna dessa oändligt variera,

och deias inbördes fdrhållsuideji, afven ho8

ffiskia, af mindre betydliga omständigheter

ganska mycket förändras. Urinen, utdunst-

,

ningen och Isynnerhet träcken kunna al-

drig finnas sig fnllkomligt lika, ehiedan de

äro excretionsvagar, pä hvilka naturen ut-

tömmer de ämnen, ^varaf den icke mer k^n

betjena sig» och som alltid variera efter fö-

dans och dryckens dika beskaffenhet och

mängd. Dessa olikheter äro isynnerhet un-

der sjukdooiar märkvärdiga, både för fysio*

logien och* den praktiska läkare-vetenskapen;

men hittills äxo de alldeles oundeisokta.

,

Sedan träekeii blifvit uttömd 0ch kom».

met i fria luften , forändras fenomenen af

dess förruttnelse: kolet, svaflet och fosforen

syrsätta sig; kol, väte och syre férena sig

till ättiksyra; qväfvet ger med en annan

del väte ammoniak; och några af* dessa be-

ft&ndsdelar förenade i andra proportioner ut-

göra träckens^ -luktande utdunstning. XJn-

derhjelpes deras förvandling af värmet, så

blir den sxurt och mycket sur, torkar, och ger

ifrån sig en statk lukt af surt bröd. Förvaras
• excrementerna åter i egna reservoirer, så-

som det händer i stöta städer ; si förstöra de
den ofvanstäende luften, 6ch begynna sedan

,

då syret deri långsamt ersattes och genast

«af dem upptagen, att förvandlas med iik^

förruttitolée-fenomen 9 som i tarmarna^ I>e
utveckla nu svafyelbundet väte^ men jexnte
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Åettz åminöniak, som dels förenad med koh
»yra, och delå med det svafvelbundna vätet. ^

Gendm désil SmneM långsamt skeende sdn-

derdelning i atmosferiskä luften afsättes eC-

ter hand svaflet på väggarna i stora aftiä*

den, d^ls i kristaller, dels i {yttlVtefotm, och

man har nägon gäng fuimit «n sä betydlig

utveckling af brännbara luftarter i innestäng-

da afcrådeshus, Ht degenoai ett händelsevis

itifdrdt brinnanée 1}m afbruntiit teed expli»-

sion och gjort skada. I Pariil har det nä-

grfi gifiger hältdt, att meniiiskor, söm skulls»

Irenså dessä . stdirne resérvoirer, bliCvIt qTäfda,
' Och inan har genom eudiometriska försök pii

den qväfvand^ luften trott sig flnnä, ati

blott M «4ler p2Lt procent ä# dessa gäséf i*

ätmosfetiska luften vore tillräckliga att dö^

da en ineniiiska; men sännolikt har man
till tifidetsökning fitt étk tf Mt«lsen, till

de olyckligas täddände , förändrad luft^

hvarvid den cöncentrerade och sitt syre äU
deles ellef tUl stdtre delen bétéivädé gasén

blifvit utspädd och ersatt äf atmosferisk

luft ; ty det ar bekant^ att gaser, som i-äkas,

inom ganska luM fdtena sig oeh genotiisttöin.

• tnt hVaratidrä, samt utotndess ätt dé ifrån rutt.

nade ämnen iippstigande luftarter tillika iil-

tiehällti älnnén^ som i Iteften fotstöras, oeb..

slledes itk€ länge ktuint bestit med en o*

fotändräd atmé luft« ,

l>efl till M del ttfttnädé tKffl ééfiånÅét

torkade ttäcken bildan en lorr, ^rua mäss^i
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aoa i Fi«i|krikQ kallait poudjette, oc]b, mald pi
egna qvarnar till ett groft pulver, har b]if.

vit sald såsom gödningsämne, under naina

af poudre vegetative iiicMlore de B i ide t. Det-
ta pulver innehiller, efter Sägens ahaiys, fö-

ga eller inga lösliga beståndsdelar, ger i de-

stillation ättiksyrad ammoniak^ vidbränd ät*

tika och vidbränd olja. Det i retorten

terstäende kolet förlorar under sin förvänd*

iing till .aska 0,17 kol» Askan består af

0,01 tvafvelsyrad kalk, 0,1g kolsyrad (P) kalk ^

40,o 6 kisel och O1O05 jernoxid på 100 d. o-

brändt pulver*

Xokas färsk träck med vatten , si för-

ändras dess egna lukt om några ögonblick
,

ocji den antager en annan, som fullkomligt

.liknar den af färsi^ och nyss ur ^ok-kitteln

upptagen korf af svintarmar. Sker koknin«

gen i destillatitoskärly så öfvergår ett klart

stinkande vatten » som fäller blysalter svagt

,

med gråbrun färg, och således innehåller li-

tet svafvel. Under kokningen pöser mas-

tan^ och kan svårligen hindras att gäöfverj

äfven då litet träck 'Utblandas med mycket
vatten. 1 destillation ger outblandad färsk

Uäck ett odrägligt stinkande vatten, myckjet

olja och ammoniak. Brännas torkade iex*

crementer i en öppen degel, sä kolas de, pösa

litet,, röka, lukta axamoniak, tända sig slut*

* ligen och brinna med en klar och länge fortfa-

rande låga, och lemna mycket sot. Dä lågan

slutar, är massan föil^ytt i aska, och det kol,

Mpm der«fter ått^itår, Mi svårt att foUt för-

/
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btänni. | fins torkad', d. ä. % .ttixs färsk

t räck gaf 36 gran aska, som bestod af kol-

syradt natroii % gr«, svafvelsyradc nalroa

blandadt med en atbm fosfbrsyradt .1 gr.

,

ealtsyradc natron $ gr., fosforsyrade jordar-

ter med ett sporr a£ gips ^4 gråa» ocU.4 grau
ofdrbräudt kol.

Syrorna , isynnerhet svafvelsyran- ock
ealtsyrao, utveckla ur färska excrementer eiv

starkate tråcklukt och, sedan denna upphört,

lukten af galla. De concentrerade färga den

icke svart , utan, söm gallan , mörkt violett.

De upplösa tillika de fosfiorsyrade jordsal^

terna, hvilka derur sedan fällas af alkalier

med brun färg , föroä^kad derafy-att. syrorna

tillika upplöst gallämne. .Destilleras träc-

ken, eller dess extraft, i vatten, med ut--

spädd svafvelsyra vid en lindrig värmegrad,

sä fär man ett stinkande vatt-en , som icke

smakar surt, men reagerar pä lakmus för sy-

ra; det innehåller inteit sporr af ättika, u-

tan éndast litet saltsyra. • I^edes syrsatt salt-

.

syregas genom en utlutad och sedan med
vatten blandad träck, så förlorar den inom
kort färg ocb lukt, blir hvit och. fettaktig,

men, säsom förut, olöslig i vatten. Alkohol^

upplöser derur i kokning ett fettämne, likt

dét, hvartill gallämne af syrsatta saltsyran*

förby t<»s^ Alkaltemå upplösa träeken till en*
*

djel, förändra dess lukt, och antaga en stark

lukt af byUttU

/



fiftélysen af bo9ktpffräck. bettindtdn.'

Jar äro likartade med mennisjiaw» Bosk^pea

bief fodrad med xolbl^U £»reuieii»

|«riu TOTO gulgröna, päsUn ufm tm^ocli
b^de en ej oangenäm, moschus-Jik. lukt. Dev
yas egentliga vigt var 1,045. De funno i

dem hTärken fri syra elier fritt. jUk^lt- Dt
Innehöllo 0,73 vatten. Gf^nom slamning

llf^iiides o,p4 Mmii* Vid slioing genom
Unoe Iterftod 0,1. (iöiidertugg»de och ex^

traheradé delar af växtens trädämne. I>ett^

l>lef genom tyättiung gult. Den genom lin,

r%9t ^ii%de» oklm yatskan sU^des genom ptpt

par, Kvarefter pä filtrum ^tarstod' o, w
träckämne och tarmslem, som i de fä för-

sök de därmed MStoUda öfvereiwtämda med
4et ur mffunisk^fis träek. T}m gaaomgiug^
?ia vätskan g^f pfter afdunstning o, osj afett

extr^cUiJ^t ämm, som va$ olö4igt i alkohol

mdi icke fälldes ^f girrfämne. lit^sningen var
föxofrigt N liksom af mennisko-träcken , ofär-

g«Mi» men biei i luften gul och sedermera

bnin; dw tycktas' icke innehålla galla* J>k
dessa excrqmenter fä ruttna i luften, uppsupa

d^ syret^ utstöta kojsyregas och yätgas» o^H
3ederm#ra äfven ammoniak. Stundom .upp^ !

kommer dervtd salpetersyra. B^i<tnade pa
att för luftens atlcomst tiljstängdt stal-

ie, gifva do , oftor försiktig torkning, i
dosdilatioii vidbrind olja, ett vidbrtodt vat-

ten, som innehåller bllsyrad och saltsyrad

aiMaomakf samt en stor mängd fosforbun-
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iien vStgas, blandad med nära hälften så
^

jnjeket koUyr^gf^* J>e i luftea ruttnade

deremot gifya hvarken blä^yrad ainmomak«
eller fosforbunden vätgas, utan i dess stäl-

le koUyrad ammomak » och blott hälften af

de förta gateraas volum i kolbunden vät*

gas och kolsyregas. JJrända till aska lem-

na de sand och kisel, litet jera och maa*
ganes, lerjord, Ulkjord, koltyjrad och foffor«

syrad kalk, samt saltsyradt och svafvelsy-

radt kali. Vauqveiin har undersökt träc-

kea af dufvor fich höof. Dea förra fana
han sur, och syran tycktes vara olik de

förut bekanta. lyikväl» da Vauqveiin der-

om Ingenting ytterligare gjort bekant, bar
jag anledning att tro, det denna, äfvensotn '

fettsyra, djursyra och mjölksyra, bloti är ea
af ijyurämnena förklädd ättiksyra. Hans analys

afiiönéträck blef för kemien -oeh fysiologien

ganska vigtig, därigenom att han analytise*

rade .hönans näringsmedel, yägde dem, och^

undersökte sedan kennes träck, ägg och de«

ras skal, jemförde mängden af enkla be»

^ ständsdelar i näringsmedlen med dem i hen»

nes afgängar, och fann att hon gaf ifrån sig

mera kalk och fosforsyra, än hennes föda in-

nel^ölly men deremot mindre kisel. Värdet,

sf dessa försök mindskas etnedtertid af nigra

.

fel i räkningen. Han fann vidare, aft hö-

nans träck ger efter förbränning o, 52 aska.

^) Demia uppgift måtte sOperUgcn beto af felskrif-
*

ning» cqpedan d^t icke ar troligt 1^ att beimes
*
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men tuppeaa endast o, 30. Den lönt ia»

xieh&ller o, s fosforsyrad åalk och o^oiSs
kolsyrad kalk ; den aednare déremot o, 11 7 ^

fosforsyrad och o, 0S165 koUyrad ^alk. Att

honans träck innehiller mera af deMa fasta

imnen, komxnér sannolikt deraf, att hon*

till varpningen behöfver mera föda, och att

absorption äfven derfore hos henne gär bät-

tre for sig. Tuppars iräck, och hönors som
icke lägga agg, är öfverdragen med en hvit

hinna, som sällan finnes pa .de varpan,

des, och består af en i luften coagulerad ech
torkad ägghvite. — Koffoglarnas träck är

gemeniigen alltid tunn och innehåller gan*

ska mycket fosforsyrad kalk, hyilken här

terstår efter smärre foglars och djurs ben»

Jag har funnit torkad träck efter ufvar

,

tom bestitt nästan endast af fosforsyrad kalk

i den finaste mechaniska fördelning. Hos
hundar, som äta ben, bestar äfven träcken

tåil största delen af benjord, aom i tarmkana*

len blifvit olöst. Den har dä en hvitgrä

färg, och såldes fordom, torkad , på apothe*

ken, under namn af Album firsMum.

Af äldre lifrböckar i Materia^ Medica
finner man, att träcken i allmänhet haft ett

visst anseende såsom läkmedel,* oeh Horn*
berg destillerade den under mänga olika

mnständigheter, tills .han deraf skuUé få en

träck skells iandilUa mer än hälften oföibiän-

ncUga äoincn.



105

klar olja, hvilken af honom och af h^ns

samtids- guldmakare troddes kunna figec»

qvicksilfver , €ör gttldberedmngeii vigtig

omstaodighct; han feck oljan, men geck mi-

%to om -qTicksiifvesfigeringen och guldit*

I>€t anferda är hufvudsakeii af hvad 'ti '

*

fe om chyiificationsprosessen och dess produk*

fer*> jDen äi helt och haliet en kemisk ope*

ration , som sker under ett mindre omedelbart

inflytande af nervsystemet, mera liknar dem
som fosekomma i våra kemiska verkstäder,

och är derigenom lättare att förklara. Den huf*

vudsak ligastc skillnaden frän de sednare lig-

ger i instrumenten, sisom lefvande, och i

det fullkomligaste uteslutande frin lysets

och atmosf. luftens inflytelse. Jag sk:all

genom följande jemforelse söka lätta *hegrep«

pet derom för nybegynnaret munnen är ett

instrument till nätingsraedlens pulverisering,

hvari den sönderhackade massan, för att jem-

nare utdelas 'och sönderskäras, fuktas ef en
vätska, spotten , liksom en tillblandning af

vatten i våra mortlar gör^ puiveriseringea

jemnare. • Magen, dit massan föres tfrån-

munneHV^ är liksom en flaska^ hvari den pul-

veriserade massan af magsaften med värmets

tiUhjelp upplöses» Pylorus liknaf en grof

sil, hvarigenonr det lösta' och uppslajnmade -

utrinner; men det olösta qvaxhålles till en
längre fosiiM» > äverkan ' sf lösningsmidlet.
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iltiodenum cmottager lösningen och t>iu.

skakar dea med gallan. .Dervid ^uppkom-
nieit, genom en flerMdtgt namtnantitt fyänd»

skap, en fällning, som i tarmarna, afluddel

och sugädrorna, liksom pä vira^ filtra, skil*

jes frän lösningen, och sedermera af tarm*

saften, liksom i en tvättning pä filtrum, ut-

iutas » pch, sedan detta skett, ^ttommes utom ,

kröppen. — Det ir sannolikt^ att detta, med
dess« Titskor, skulle , utom Jcroppen , i ett

dertill afpassadt insUument,. kunna af tug*

gad mat e&ergprts*

«

Chylu$» Mjölksaften.

• *"
«

'

Pen tnjölklika vätrica^- somäterstir, sé-*

dan träckämuet genom gallans åtgärd blifvit

fränakiildt, och som sedan af sugidcorna upp?

häiåtas, kaUa# Cky-lus. Jag har nämnt, att

den coagulerar i luften; för öfrigt äro dess

förhållanden foga lUoda* Nägra dj^oppar af

chyluet' hiUntade nt on sugäder näfa sit u^
epruflg frän jejunum, hadie. en ren mjölk'-

hvU färg, voro hala för känseln,, jmakade
salt och satte en hinna i luften, 'ni#n atel*-

nade ieke* Sedan ehylus konimit i hufvudatam^ .

men af 'sugådrorna, ductus thoratSicus, är •

den rfdan blandad ued dé Tätakor, som af

desse* ftttrföras'. iMn. veptoduetimia-i^ocessen,

pch hsix S4)ed^ der ett sammai^att fprhal*
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Unde af sitt eg^l oeh lymph^oa» Stuudom
fat den jlfven der, efter Werpers försök ^

)ik utspädd mjölk, och stundom klar, för-

modligen efter som de^n är mer eller min»

dre utblandad. Jämmer t oeh. Reuss häin^

lade chylus ur ductus thoracicus pä en
'

häst, den hade en gulgrå farg, och luktade

]ikt sädesvätskan^ bvilket i luften föjcsTaga*
*

des, men återkom långt starkare, då den be-

gynta ruttna* Ai en annan häst funno
i^yhte utan annan lukt, ån dem varma dju-

riska !ielar i allmänhet utdunsta. Bägge
smakade salt, likt koksalt, vorq tunnflytan* -

färg småningom blékt rosenröd, och detta

varierade, både (ill grad och hastighet , från

nlika hästar. VUsfim blef starkast i berö*

ringsytan med luften och meddelade sig

småningom n^dåt. Om några minuter stel-

nade chylus Ull en likformig, geleeakflg

massa, hyarur en gulgrä vätska efter mn*
skakning afskillde sig. Den stelnade kakan

simmade, rodnade mer o<:h mer, och dåyät*

skan genom linne iKcrycktes, blef den hög.
röd, som cinober. Kakan utgjorde 0,01 af

vätskans yigt. Pen åierstäende lösningen

fanns innehålla ssmma Kmtien, .tom blod<*

vattnet, nämligen: ägghyite, lim, natron,

saltsyradt natron^ fpsforsyradt naUren osh
fosforsyrad kalk; men *

i en ,
längt ringare

mängd, så att då blodvattliet efter afdunst-

ning lemnar o, s«ä» lemnade yattnet af chy^

lus bloti o»,e|Pti XhNfi «4HU tokan temnaidf
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•iu färgämfiey liksom blodkakan, då den
tvättades med vatten , och ett ofärgadt ämne
återstod, som fullkomligt liknade blodets trädi-

g.a del. Man då. blodkakan ur blodet utgjorde

o, a (i I, hvaraf 0,075 var trådämne och o,$o6

ftrgande ämne, så utgjorde kakan ur chylus

blott o, 01 och bestod endast aC tiådi hvari färg-

ämnets hällt var obestämmelig* — MedBnir*
inert's och Reusss försök öfvérensstämma

Hallens. Han hade låtit en hund förtära fär-

gad föda, for att se, om färgämnet skuHe öf»

vergå i chylus; detta hade icke händt,men
chylus rodnade i luften och afsatte ett med
blodkakan Ukartadt ämne. Chylus l^Jtnar såi

ledes blodet till sin sammansättning, med
den skillnad, att den äj mycket mera ut-

spädd , genom blan4ninge& med sugädror-

nas vätska, och isynnerhet genom tillkom.,

sten af det vatten, som frän tarmkanalen

upphämtas, for att ersätta det under secre-

tions- oeh exeretion^*processen förlorade, Dess
hvita injölklika färg tyckes tllikännagifva,

att. en del af dess beståndsdelar äro i en

emulsionlik lösning, eller uppslammade, sä*

Bom i blodet. Dä dess rodnande i luften

icke blifvit anmärkt af alla, som dermed *

gjort försök, sä är det troligt, att denna om^
ständighet icke alltid inträffar, och att, lik-

.

som blodets förlust af färgämnet, eller det

fosforsyra(de j^^dt,- är obetydlig» emedan det

icke Öfverföi^s, favatken i reproducerande
eller afsöndrande härrör, om icke i gallans,

så måste också uUförseln af detu ämne hvar*
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ken vara ISmnig eller beständig. Att chy«

lus i sugäderstaminen är ofargad, men rod*

nar i luften, härrörer deraf,.att den inne-

håller fosforsyridt jern i en ringare grad af

syrsättuing, i form af ett jemnt mättadt, ofär*

gadt salt. Då det i luften far syrsätta sig,

mindskas dess frändskap till syran, hvarafen
del förenar sig med blodvattnets nation, och

sannolikt derigenom befordrar coaguleringen*

Det fullkomligt syrsatta jernsaltet, somder<
igeiioni fatt ofverskott pä basis, är, som jag

redan yid blodets beskrifning , i. Del. sid. *

131, nämnt, högrödt oehger blodet sin färg.

Den mjölkfärgade chylus, införd af sug«

aderstanunen i blodniassan, flyter der i en
, livit ström, som småningom blandas med
blodet och försvinner, hvarefter den i lun-

gorna, pa luftens bekostnad, förvandlas till

blod. •
'

t

»

Men utom -dessa, för blodets rjSgenera*».

tion nödvändiga bestSndsdelar kan ehylus

iiineUaila andra
,

tillfälliga och beroende af

de ämnen, som i tarmkanalen inkommit, si-

som medicanlenter <k d.; derfdre måste man
i en menniskas ehylus, som t; ex. intagit

salpeter, fiana detta salt, emedan det sedan

nttömmes genom urinen, och, för att komma
dit ifrän magen, nödvändigt mäste hafva

passerat tarmkanalens sugädror och ductua

fhoracicus; på. samma satt måsle det förhål,

la sig 2ned faigea af xbabaxber^ krapjp oc^
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fleta , som färga blodvattnet och urineii^

GhyluS^ o^ler det i massan af kroppens vät-

jikor ingaéndei har aäiedet ftitia nddvändlga»

eller beständiga, och sina tillfälliga bestånds-

. delar, likasom de( ifrän kroppen ix^ieäémi

urinen I 'tttdunstalnge^ och tiricke^^

I

m

^ Bjntkroppen kan icke af sina ehkff

,

tned den oorganiska naturen gemensamma
beståndsdelar sammansätta de ämnen han liii

titt underhill behölrer. Utan de miste sma-

ningom öfvergä från den ena modificatiön t

l^mmansättningen^ från den ena organi-^

serade varelsen « i^U den andre» iuuan de
slutligen kunna användas af större delen

^

djur. Denna småningom skeende öfvergång

frän oorgatiiska ämoen till delar af den or^

ganiserade naturen kallas af fystalogerna ani"

malisatifin* Väa^teme bereda, på ett Sätt sout

deras fysiolc^i frmmdele» kanske uppdagar^

dels från förstdrda lemningar af djur och

växter» och dels af oorganiska ärnueni de

flcMrsta jrudtmaterievaa till djurens fdda» och

derjemte det ri ämnet, htrarutur äfven sjelf<<

va djurskaran förrättar sin reproduction^

ägghviten* JDen inoehålles i växternas saf-

ter, likasei]» i djurena Uadg jock aannelikC
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bilda växtens organer deraf de olika delar,

kvaraf den utgdret, likasom djurens.
»

£n del djur lefva endast af växter, en
artnan del endast af animalisk fdda, och än-

nu en annan del af bägge tillsamman. I>e

förstnämnda behöfva till växternas animali*

sition en vidlyftigare apparat, än de ^ägg«
sednare, och hafva dérföre ett instrument,

som icke finnes kos dessa, och som hestår i

ett slags trefaldig mage, hvari yäxterne upp-
. mjukas och extraheras , innan de komma i

« cien fjerde eller rigtiga magen, der de un-

dergå en fullkomligare upplösning* Pi sam*

ma sätt hafva de foglar, som lefva af frön ^

och gräs, ett slags macerations instrument ,

kaliadt krofve eller Örmage, men som skil-

jer sig ifrän de däggande djurens derlgenom,

att dä dessa, till ny tuggning, i munnen å-

ter' uppskjuta det digererade, hvilket vi kal-

le idisla, sä förrättar drmagen sjelf denna
operation, derlgenom at( dess starka, läder-

hårda hinna söndergnuggar det nedsväljda,

som till detta ändan^äl af foglen blandas med
grof sand och småstenar. — Växterne in- .

nehålla en stor m^ngd för nutritionen oan* '

vändhart, favarigenom gräsätande djur mä"
ste nästan beständigt äta, och deras träck är

långt ömnigare , än köttätandes»
s

De djur, Éam lefvft endast åf andrav

kött, hafva hlott en mage^ hvari det ned-

sväljda^ njfr och mindre iuggadt, genant ^
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upplöses. De ilesta af dem kunna gansl;&

iäiig« vara utan mau
« , r

•

De djur ater, som lefva af en blandad

tnimalisk och vegeubiiiak foda, hafva väl

ockti blott en mage, men de måste pa kor-

tare mellantider förnya sina mal. Hit hö-

ra isynnerhet menniskan och de tama kutt«

ätande djur, hraraf hon omgifvet.

Vår föda är således tväfaldig, vegeta*

biliik och animaliskf De i^dxtde/nr, aomtje-

na till vår näring , måste i sin sammansätt-

ning någorlunda öj^verensglämma med dju(*

ämnenas, miste innehålla qväfi^ Mh i de-

stillation gifva mer eller mindre ammoniak,
annars kunna de svårligen af kroppen an*

Vändas , emedan det felande qväfvet af dige*

stions-processen icke kan tillsättas. — Det kan

likväl hända, att det qväfve» som af blodet

tinder andedrägten uppsupes, är ämnadt att

till nSgon del fylla denna brist, och i det-

ta fall borde grasä tände djurs blod upptaga

mycket mera qväfve, än kottätauuies. De
ämnen , som ut växterna kunna användas

till var näring, äro i. växtlim, gluten

vegetabile, hvilket af alla är mest fddaude
c>ch mest liknar djurämnena till sinssamman*

sättning. Det förhåller sig i allt likt des^

sa, sedan de ämnen blifvit frånskillda, med
hvilka det i växten var förenadt. Det utgdr

en hufyudbeståndsdel i sädesslageu: ^ ^S8-
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hifitey innehålles i växternas safter och i cn

stor del af deras fruktar i sannolikt utgör dca
i gräsen en afdé förnämsta födande bestånds-

delarna för gräsätande djur. 3. Stärkelse^

Amylum. Xnx^haller mindre qvåfve än de

föregående*! 4>ch ger i destillation ett surt

,vatten, sorn likväl innehåller arninoniaksn!-

ter* I>en förekommer ofta ensam, såsom i

Jordpäron, . Islandsmossa, Saieprot, Sagu o*

fl., den är ganska n.irande, int ii endast i för-

ening med ann^n« isynnerhet animalisk, fö-

da. Föfisöker man t. ex. at^ föda en hund
ined endast starkelseiiaiUit^a ainnen, ^nsoirt jord-

paxon o« d. så begynner han afmagra, far

tvinsot, och dör öm en eller annan manad.

4. Socker^ slemsocker och kåda, g u mini, fore*

komma i mogna saftiga frukter och i åtskil*

Jiga växters safter; de innehålla intet, eller

ätmihdstone så litet qväfve, att det endast

med den noggrannaste uppmärksamhet vid

försöket kan upptäckas. De äro ännu min^

dre födande än de föregående, och skull*

omöjligen ensamma forsla till var nj?ring;

men deras smak gör dem till en behaglig

1>landning med annan, mera närande föda.

5. JFVta oljor höra äfven till växternas n;i-

randé beståndsdelar, men de måste då häldst

-vara i sin ursprungliga förening med andra

växtämnen, säsom med stärkelsen i mandlar,

. nötter o. d. l?'ör sig sjelfva Uta de svår-

ligen smälta sig, och verka, i större dosis,

genom sin olöslighet, säsom laxermedel. Af
Djurkemien. %• JJeL ' ^ '

^
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växternas öfriga beståndsdelar kunna väl nit

gra ifrin vissa växter afgifva ämnen Ibr nä-

ringen, men dessa äxo nästan alldeles icke

att påräkna.

De allmännast använda veffetablliska

näringsmedlen äro i. sädesslagen och shd-

frukterne. Dessa bestå hufvudsakiigen af glu.

ten och stärkelse, som utgöra deras Ömniga-

ste beståndsdelar, och hvilkas inbördes, för-

ening är det mest närande växtämnet, till-

räckligt att ut«i betydliga tillagg af anima-

lisk foda underhålla lifvet. Utom små por.

tioner af ägghvite, slemsockér och träd, in-

nehålla de tillika fosforsyrade jordarter, hvar-
afbeneps näring fuligöres, så att, efter Four-
croy'8 uppgift, en menniska med brödet dag.
ligen förtärer omkring i drakma af dessa

,
jordsalter. Desse beståndsdelar variera i o-

lika slag af dessa frukter, bäde i mängd och
i beskaffenhets Så t. ex. fana Einhof i 8
uns

Rag. Korn, Ärter."*
Gluten — u. 6 dr. 4 gr,— u. 2 dr. I5 —. a. 9 dr, I9 gr.
StårkeUe 4.7 .5 5,3 ^.^ _
Äg>5hvite - 2- 6 _44 11.16.—*
Slem • • 7-6 — 2- 56 4 - g. —
Socker « - 2 6—— — 5. 20 —-i - 21. -

Hylsactråd 4 - 5—— ^4 . — 16
Fosforsyrade

jordarter — ^ g— ^ '
t

Vatten - - 6 30 —*— 6 r-i ^
De närmare bestJndsdelarne aro icke från

i.n5g<Jn al doisa falikomligt lika, utaa ättkilja^
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Sig emellan pä- samma sKtt, wm t. ex. oliii

djurslags kott o. s. v. 2. Jiötter. Biand

dessa utmärker sig pötatés^ som består nä-

stan endast af stärkelse, blåfidad med slitet

ägghvite och slem. Andra rotier, t. ex. mo-

rötter « kalrötterv ro£vor o« fl.^' iniiehålla, uu
om stärkelseartad träd, myckét ågghvite och

slemsocker; de ärö mindre lodaude än den

föregående. 3. Mogna frukuf , såsom äpplen,

bär o. fl- innehålla, jemte några växtsyror,

förnämligast slemsocker. Kärnor, t. ex. af

mandlar och nötter, innehålla olja och stärkel*

ée. 4. Af omogilä ^ruktei* Ö6h örtstjelkar i

t. ex. sparris, palientia, sallat,' näslor, kalj

m.' fl. innehåller en d^l ganska litet , och

största delen alldeles intet, närande, de nyt'^

* tjas af fattiga till livad man kallar bukfylla,-

öch blifvå endast genom kokkonstens till-

sattsér dugliga maträtteif*
—

* Alla végétabw

lier fordra erl långvarigare åtgärd åf mag-

toften9%än animaliak foda, och förbytas af di-

gestions-prdcesseH svårare i chyliås^ än djur«

ämnen*
* *

Vår ömnigasté och egentligaste föda af

ånimalisk. Till detta behof kunna nästart

alla delar af djurens kroppar användas, da

man undantager öfverhuden och dess fortv

sättningär, och gifva scmiliga iner, oCh sorii^

liga mindre näring. Xiirn och limhall t i^ga äni-

nen smältas lättast, mem derC égentligeä fö-'

dande deleö utgöreal af djuréns muskläi', el-*

ler köttet. I alimänhet J-ror maja,^att endast

I
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det lim de innehålla utgör deras närande

del; jag har förut nämnt, att denna förmodan

Ut mindre sannolik. Djurens kött är olika,

efter deras olika föda. D-eras^ ;>om lefva af'

rof, är segt, mcrklj obehaglig;; till smakan,

och smältes svart ^ det är, e^tex t^ldre fysio-

logers talesätt, fdxmycket animaliseradt^ och

kan icice, utom i kögstr. nödfall, nyttjas så-

som fcjdämnom I>eras lUer^ bom lefva af

vegetabiiier ooh insekter^ äx hii^X passande,

och af dessa i synner]iet ungå djurs och

foglarnas* — De förändiringar animaiiska

näringsmedel nndergå genom åtskilliga slags

förvaringssätt, sisom insättning, rökntng,

kokning o. il., med deras deraf ändrade för*

hållanden i magen, har jag redan i i« J>eU

sidd* Sfco, 35, 37. anfört. •

liefvande djur kunna icke af magSaf*

ten förstöras, si länge de icke af andra

omständigheter dödas, hvarföre ocksä< de

djur, som lefva utan behctf af syrgas , icke

allenast kunna fortfara att lefva i magen, u* .

tan kunna tiil och med verkligen föröka

sig; så hafva t. ex* äggen af phalena piu-

gvinalis blifvit utkläckta i magen och för«

vandlade till larfver. som r:stadkoinmi(. myc-

ken piäga. — Dock måste en stor del .af

de berättelser man om dylika i magen fort-
** plantade eller blott uppehållna djur utspridt,

t. ex. om nedsväljda ormar, ödlor, grodor

eller deras ägg, som blifvit utkläckta och

vtvuxii, vara uppdiktade oph p^anna, ^mQ-
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é0n dessRi (^jur, liksom menniskan^^ behöfva
•yret« åtkomst ur luften eller ur^vattner,

och dö, der detta fattas. Dereiiiot gifves en

jnängd. större och smärre kräk^ höraudc till •

insekternas och maskarnas kIa8^^, och bland

dessa isynnerhet lailver, srvru, dfi cle irke

behöfva syrecS omedelbara i m fly(aade pä de-

ras vMtgkor,- torde kunna lefva i magen, och

kanske föröka sin, om de el}<}i- rleras iii^i*

oskadde nedsväljas. De iororsaka di plågor i-

magen, felaktig metsmältning och kroppens

af ty ning. Som de mest uppehålla lilg i ma-

gen, sa kunna de vanligen lätt bortskaffas

genom ett kräkmedeL X tarmarna deremot
uppehfUa Sig stundoth ätskllliga slags iriJi.

skar, sani der bildas, och som aldrig pa an-

dra ställen föiekomma, och derföre få namn
af intestinal-mtskaf. *I>e inkomma icke ut-

ifrån, och man har funnit dem afven i ny-

föddas taCrmar, De göra sällan nägra betyd-

liga olägenheter, om icke under sjukdomar,

eller dä de till ovanlig, mänt^d iuiöka sig.

liiksom brist pä vatten till vätskornas

behöriga utspädande, genom en egen kan^ '

«la, kallad törst, manar oss att exsätta d^^n-

«ia brist, så päminnas vi frän 'magen, af hun-

gern , att iita. H\arif denna känsla n»>p-

kommer, är iMindre lätt att förklara, än tor-

sten, qeh lärer väl svårligen kunna härie*

das hvarken frän gnidningen af magens väg-'

gar emot hvarg.ndra, eljer af magsaftens ver-

kan pä dess hinnor* Den* ar en liugtdun*
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)[lare känsla än törsten, och kan derföre lä|e

{are och längr^ uthärdas. Sedan hun*
gern någon tid varat, begynner blodmassan

sakna en del af de beståndsdelar^ som åt-
'

gäU. till reproduktions-processen/ och kärlen
omkringföra en efter hand mer och mer o-

nyttig och oanvändbar vätska; derigenom
begynita spotten och andedrägten att blifva

illa luktande, magen blir värkande, ^jer*

. tats förmåga att tömma sig aitager, pulsen .

blir svagaré och tätare, qch feber uppkom- .

mer, hvarefter följa raseri och slutligen dö-

den. Ijångvai igheten af denna period be-

ror helt i>ch hållet på hjistigheten af kropps-

delarnas förnötande derunder, och den der-

af följande hastigare reproduktionen, sä att

^u yngre djuret är, och ju mera det ror

sig, ju hastigare dör det af hunger, dl det

dereinot under hvila eller vid en högre ål-

der kan uthärda länge* Maa har haft e-

xempel pi menniskor,- som månader och är

lefvat utan loda med en ytterst sparsam

jijutning af tunn dryck, men största mas-

san af deras kropp, musklarne, hvilade der-

under nästan fullkomligt , och sjelfva hjer-

nau var 1 ett slags l^alfsömn, ett medeltill-

«tånd emellan sömn och vakajide , emellan
fänighet och förstånd, Secretioner och ex-

cretioner voro nästan Jilldeles upphörda. —
JDeremot har den sonr arbetar större mat-

lust, äter mera* och smälter maten bättrei

• Stillasittande och syssellösa kanna sällan hun-

ger» de äta mest af vant. — I>1 aaagen af
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födan blifvit till en viss grad utvidgad, kän-

ner en frisk sig mätt ocii hungern strilad,

jf^ter han ännu mera, så ' uppkommer, jem-

"te en känsla af spänning i magen, en
vämjelse for mera mat. Hos sjuka instäl-

ler sig denna vämjelse ibland efter för-

sta tuggan, och hos dem som halva svag

mage, efter njutning af svårsmält, isynner-

het fet mat; Spirituösa vätskor och växt-

ämnen som innehålla flygtiga oljor feller

hvad man kallar ki;yddor) öka hungern och

gifva magen en snairt éfvergäende känsla af

större förmåga, hvarigenom den naturliga

påminnelsen af lagom dofvas och vi ofta

föpföras att åta och dricka mer, än magen
tål och kan smältat Deraf förorsakas en mängd
sjukdoms-fenomen, såsom kräkning, syra,

kolik m* fl* som af pathologien .beskrifvas*

Liksom vegetabilisk fbda ensam icke förslår

till kroppens underhäll, sä är ocksä oblan*

dad animalisk föda dertill mindre tjenlig

,

emedan ihai^en derunder i hvart mål emot-

tager en större mängd närande ämnen, än

kroppens reproduktion behöfyer: af det öf-

verflödiga upkomma dä småningom egna

sjukdomar såsom gikt, stenpassion o. fl.

Instrumenten för Rörelsen*

I>essa utgöras zf'^mus^Iarna och benens

de föxxe utöfva sjelfva rörelsen, då de sed«
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nar© deremot endast tjena såsom häfstänger.

Senen sammanbindas med hvarandra af //-

gamenter t>ch hrånkj och musklarne af sencr^

och cponeuroser , iivilka åiiedes äfv^a köra

UU denaa iiass»
«

*

ti.

Benen*

Benen lUgöra kroppens uppränning,
hvarpä de ofriga delarne * dels hvila, dels

blifvit upphängde. Deras antal inom men-
aisko-kruppen stiger till 5^59 a 364, och

deras skapnad är, efter deras olika lägen och
bestämmelser , olika. Mau indelar dem i

langa y platta och korta^

. ..De langa benen äro ett slags häfstän-

ger för muskelrörelsen och utgöra lemmarna^

i hvilkas närmast <kroppen belägna del de äro

enkla och länga ^ men blif\ a mot deras än-

dar korta och mänga. Därigenom hafva

lemmaxnas dfre delar , (armar, lår och ben),

fa, men vidsträckta rörelser, och de nedre,

(händer och fötter), sma, men måjigfaidiga.

De långa benen hafva inuti en cylindrisk

kanal, äro midtpä smalast, tätast och hår-

dast, men blifva mot ändarna tjockare och
*

bilda mer eller iniiidre rundade hufvuden»
Merändels äro de langa benen oregelbun-
det trekantiga, fulla af upphöjningar efter

»itisklarMs fästen, och liksom vridna* Dq^
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X2S kanal y som Innehåller märgen, slutar

sig tvärt mot benets hufvud, och epsättes

der af en cellulär benväfnad , som utgör ben-

hufvudets massa, och hvars ihåliglK^ter fyl-

las af en rödaktig märg* Några af de lin.

ga; benen, t» ex« refbenen och fingerbenen,

hafva ingen inarg-kaiml , utan ^ndast deu-

xia cellulära benväfnad..
«

De platta benen fullgöra fä rörelser, och

äro^ af naturen egentlige^ ämnade till stcd

och betäckningar ät nägra ixijukare organer,

t. ex. hjernan och bäckenets iueifvor. De
äro nästan alla på ena sidaA concava och pa
den andra convexa, hvarigeuom de sä myc«
ket fulUcomllgare passa detia änJaiuiilT

De bestä af tvenne benlaméller, hvilka e«

mellan sig lemna en cellulär massa, lik den
som fyller du langa benens hurvuden. De
äro tunnast midtpå, och tjockna mot kanterna*

«

«

De iorta benen äro ämnade att på en
gång gifva i-örlighet och stadga ät de dtlat^

de intaga; de ligga derföre alltid flera tili«

sammans. Deras skapnad är oregelbunden

;

skillnaden emellan längd, bredd och tjock,

lek, hos samma ben är obetydlig. De fyU •

las inuti af en dylik cellulär mässa, som
• de platta.

«

Senen skilja sig från kroppens dfriga

erganer genom sin hårdhet, sin tyngd, sin

hyita färg och egenskapen att kunna pol«»
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tas. ' TJtpå omgifvas de af en egen tradig
*

hinna, icailad benhirma^ periosteum. — Man fin-

ner, i benen tvenne olikar väfnader* Den
ena utgör inre delen af de länga benens

ändar, upptager rummet emellan de plat- -

tas taflor, och bildar de tjockas kropp; den
bestär af en mängd fibrer och lameller,

hvilka på oändligt minga sätt korssa hvar*

andra, med lemning af små mellanrum, hvil-
'

ka här, liksom i cellulosan, sta med hvar-

andra i gemenskap* Den Jcallas derföre sui-

stanria cellularis. £n glesare del deraf plä-

gar kallas substantia reticularis. Dess ben-

vändling sker senastt Den andra utgör al--

la l>enens yttersta skorpa, och hildar de län-

ga benens kanal. Den ger benen sin fast-

het och hårdhet , och har derföre fått namn
af substantia compacta. Den begynner tidi-

^gast att öfvergä till ben.

Benem uppränning utgores af ett brask,

hvari en blandning af fosforsyrad, ko Isy rad

och fluss-spatsyrad kalk afsättes, och gif^

ver det fasthet och stadga. Dessa jordsal-

ter kallas med ett gemensamt namn benjord.

Bepens sammånsättnii^ h^r icke länge va-

Tit känd, och den berömde Svenske Kemists

som först upptäckte benjotdens hufvudbe-

»tåndsdeiar , lefver äauut * t

^) Assessor Johan Gottlieb Gabn, Scheele^s
och BergmanV mcdtäflare i vetenskaplig för«
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Siöter man ett ben i mycket utspädd

saltsyra pä ett kyligt ställe,* sä upplöser sy^

i-an efter några veckors forlopp beujovdcii
,

och lemnar sjelfva benbråsket, som efter

tvättning med kallt vatten blir genomskin->

ligt, snmt krymper och mörknar undep^tork*

. »ning. Om man uppvärmer blandningen , se*

dan benet blifvit till hälften af syran ge-

nomtriiiigdt, sfi upplöses det redan blottade

bråsket, och benets hela yta synes öfverklädd .

med ett fint sammetslikt ludd, hvilket, dä

de^ nied förstoringsglas betraktas i rent, klart •

*

vatten, behiiues vara $a otalig mängd hår-

rörä-ädror, som förrättat benets nutrition,

Des:2a hriiTors-ad ro r återstå afven sedan det

från Uenjord fuilkomiigt befriade bråsket

upplöses i kokande vatten^ men de forme^

ra da en otydlig sammangyttring. Dä ben-

bråsket blott är tili häliten genomträngde '

,
tjenst, ehuru icke t namnkutinlghet* Han har i

tysthet riktat kemien med åtskilliga ganska vfgtiga
upptäckter, under det hans blygsamhet oftast

nekat den läida verlden tillfredsställelsen att med
säkerhet veta dem vara utgnn^na frän honom.
Denna upptäckt tiilskrifves vanlii^en S ch eelc, i

• anledning cleraf ^ att han i sin aihandling om
lluss spat och dess syra (Kongl Vet. Akad.
Handl. 1771. T. 33. sidi 120 fÖljO ' i förbigå-

ende nämnde, att bcHjord^ enligt €% nyss gjord
upptäckt 9 bestöd af kalk oeh fosforsyra» Fluss*.

spatsyrans upptäckt i benjorden ar ännu sena^
- re; den tillhörcr Italienaren Morichini, som

, först iann den i fossilt elfenben) och sedan i täa^

dernas emaij.
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af syran xicli dermed upphettas, rraiuier sig

tillika ett anhat märkvärdigt. fenomen* JBi-

.

tar uf benets substans aflossas, och lumna se-

dan Jiued lätthet afrifvas, hvarvid man tyd-

ligt ser benets tradiga väfnad, och. kan de-

la dess . haifinjuknade massa i tridiga stycken.-

Pa detta sntt kan man likvul icke full-

komligt afski!ja bonjorden fran bräsket, eme-

dan en del af bråsket upplöses, äfven i dea
kalia syran. Detta måste sk<-, antint:;en ge-

* nom bränn ino, hvaraf bräsket forstöres, cl-

ler genom kokning i Pappin's gryta, hvaraf

det upplöses. 1 bada fallen ätersta unge-

far * af benet» vigt benjord* Bräsket är

fullkomligt lösligt i vatten, och ger dermed
en upplösning, som i köld stelnar till gelée.

Det bestar således ar lim. Det bräsk, som
efter benjordens upplösning i saltsyra åter-

står, lem nar efter vipplösninf^ något mer än

en procent af benets vigt ädror.

!B ränner inan tork 'ide ben i eti degel

till full hvithet, sa är förlusten bråsk,* åd-

ror och kolsyra, h vilken af hettan utjagas

frän den i benen bennrllgn, kolsyrade kal,-

ken. Då man med utspädd salpetersyra i ett

• väg€lt kärl npplfJser de brända benen , sä fin-

ner man hallten af den kolsyra, som efter

bränning ätersiar, hvilken man subtraherar

frän benens hel^ kolsyrehall t ; återstoden är

den kolsyra, som i bränningen blifvit utja-

*gad. Afdrager man denna frän benens he-

la förlust i bränningea^ si fSr man vigten^
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biäsk och ådror, hvilkea utgör ungefär

^ af' benets vigt. Den cellulära benväf-

nåden innehåller efter torkning lika qvaii-
'

4jt^t ileraf, som den compacta, och liar oatu-

jna jordartade beståndsdelar i lika förhäiiande*

Upplösen man ett fint pulveriseradt ben
i salpetersyra, sä föi^lorar blandningen der-

under 0,05 i vigt af bortgfMigen kolsyra-

Deremot förlora de hvubr^fnda beueu saliaii

o, o St. Upplösningen af hvitbrända ben i sal- ,

petersyra innehåller, utom den der vid frän

«in kolsyra befriade kalkjorden, äfven fosfor-

* «yrad och fluss-spatsyrad kalk, samt fosfor*

syrad kalkjord och litet salpetersyradt natron.

Da den Iblandas med cauLtik ammoniak, fal'

Jasde fosforsyrade och fluss-spatsyrade salterna, •

livilka tillsammans efter tvättning och glod-

gning utgöra något mei än 0,54 af det tor-

kade benets vigt* Ur dén äterst&ende lös^*

ningen fäller oxalsytad ammoniak kalkjor-

den, soiii efter full bränning väger 0,063,

och med de 5 procent kolsyra benjgrden in-

nehål ler ger 0,113 kolsyrad kalk. Den
terstående solutiouen, aidunstad till torrhet

Qch bränd^ ger «n portion natron, ungefär

0,01 af benets vigt, jemte en iiten qvanti-

tet saltsyradt natron. — De blandade, med
ammoniak fällda jordsalterna fordra myckea
omgång för aft tiktigt Stskiljas. Talkjorden^

qvanti tet finner man på följande sätt: ea
del af denna fällning, eller en deremot sva«

landQ qyanfitet ^f hyitbjända btcij upplösen
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i salpetersyra och fälles med en upplösning

af blysocker i vatten, eller häldst med sal^

petersyradt bly. Fosforsyran faller »sig d&^

med blyet, och jordarterne étadna qvar i för-

ening med salpetersyran. Denna upplös*

ning ^fdunstas t&U torrhet och ofvergjutes

med concentrerad svafvelsyra i eri degel af

porcellaine eller platina, och brännes. Dervid
utjagas först iluss-spatsyra^ derefter salpeter-

syran, och sist den öfvetflödigt tillsatta svaf-

vel syran* • Den brända massan löses i kallt

vatten, som nu upptaget den svafvelsyrad«l

talkjorden; ur dennä upplösning kan den
$edan fallas af fosforsyrad ammoniak, hvar-

efter den tvättas och glödgas. Få detta sätt

Erhåller man o,öii, ellef nägot deiöfver, af

benens vigt fosforsyrad talkjord. Den upp-

täcktes först af Fourdro;y och V auq ve-

lin i gräsätande djurs beii^ mén de fun-

no den icke i menniskans^ sannolikt eme-

dan den deri iiuiehålles till ringare mängd,
och emedan de till des» afskiljande nyttja-

de en annan ocli mera invecklad meiliod.

Att med prepisiod bestämma benens hällt af

fluss-spatsyfad kalk är icke möjligt^ Bäst

sker det, ^ om den ur upplösningen i saltsy-

ra fällda bénjorden öfvergjutes med lika

vigt concentrerad salpetersyra, inkokas till

torrhet och glödgas. Salpetersyran utjagar

fluss-spatsyran och förstöres sedan sjelf i

bränningen. -Dä det återstående digere-

ras med svag ättika, sä upplöses den rena

l^lkjprden i jittikan. Lösningen silas och
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blandas med caustik ammoniak, i fal! ätti-

.kan skulle innehålla någon fosfordyrad kalk,

hvilken dä afskiijcs^ hirarefter lösningen fäU

les med kolsyradt kali.- Af den erhållna

fällningens kalkhallt uträknar man fluss-spat-

syrans. Af loo d. ben fir man 'st ^ Icol*

syrad kalk, och denne svarar, enligt

Klaproth^s analys af fluss^spat, emot $t,o&

fluss-spatsyxad kalk, på ioo d. . torra ben. *J
jBeneu bestå efter dessa uppgifter af

Bräsk fullkomligt lösligt i vatten « 3^9^7'

Ådror till benets organisation - - ijij»

Fosforsyrad kalk - - - ^ ^ - 50,96.

Kolsyrad kalk
.

- • - « I 11,304

Flusspatssyrad kalk s,o8-

Fosforsyrad talk - - - - - - 1,1 6.

Natron,med en ringa qvantitet kotsalt 1, sto«

100,00''

Sammansättningen af menniskans ben
skiljer sig föga frän gräsatande djurs ^ och

M t

) Jag har vid Btnens analys , i Afhandlingar t /y-
sikj kemi och mineralogi^ I. D. sid. 212. nyttjat

en äldre analys af fluss-spat, Iniikcn Ir ourcroy
tillskrifver Schcele, enligt hviiken flu'?5-spatsy«

lans mängd i fluss-spaten endast vore 0,22. Klap-
fotb^s senare utgifna analys bestämmer den till

. 0,3225> hvarigÄlom haliten af fluss«spatsyrad kalk
i bénen i min analj^s blifvit atigifiren till 0,000g
aflienens vigt för liten. Enligt Klaproth's
försök svariv 123^ gran kolsyrad kalk emot 109
gr« fluss-spatsyrad kalk«
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sannolikt äfven föga frän de köttätandes.

Oxben, undersökta pä det sätt jag anfört

»

gifva följande förbiilande emellan beständig

delarna»

Brisk och Idxor ^ - J ^ 33930*
Fosforsyrad kalk - - - - , 5Sj35»
Fluss-spatsyrad kalk - - - - gyoa.

Kolsyrad* kalk 3^ 8 5*

Fosforsyrad talk - - - - . 8,05.

Natro^ med litet koksalt • . 3945*

ioo«oo.

Skillnaden emellan, bida slagen ligger

förnämligast deri, att i menniskans ben in-

nebälles en större qvantitet kolsyrad kalk^

och en ringare mängd fosforsyrad, hvilken

deremot i oxens är större, hvarjemte de en-

dast innehålla j ^ mycket kolsyrad kalk,

som menniskans.* Orsaken hSrtill synes Va-

ray att hos menniskaa den fosforsyrade kal-

]cen bortföres af urinen, som icke innehål-

ler något kolsyradt salt. Hos oxen dere-

mot bortgår den sednare i öxunigliet med
urinen, och den förra s^nas deri alldeles»

Oxbenen innehlila också en betydligt stör-

re portion natron, hviiket man i bi;äada ox-

ben stundom finner förenadt dels med kol-

syra, dels med bläsyra, och* dels med svaf*

velbunden vätgas» Atskillige hafva funnit

fosforsyrad t jern i benen* I>etta är likväl

inne-.
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icke en bestäntfsdel af benéii, utan fanns

inneslutet i benets ådror. Jag har icke fun*.

nit det deri, dä benen innan torkningen

blifvit väl rengjorda och sköljda. Det prof

pä benens jernhall t, som af Fourcro.y upp-

gifves^att den fosforsyrade kalkeny's^ med
caustik ammoniak fälles ur b»nets upplös-

ning i syror, i glödgning antager en blå färg,

är origtigt. Denna blä färg härrrörer af in*

blandadt kol, och fdrstöres i bränning, om
benjorden fint pulveriseras ock länge glöd-

gas i* öppaa kärL Den inställer sig aldrig

dä benjorden fälles ut en upplösning af

brända ben i någon syra. För att den skall

tätt väl lyckas ur den af färska ben , fordras

att lösningen -icke fullkomligt utfälles med
ananoniak, hvarigenom man får en benjord,

som i torkning bakar tillsamman, biir halfe

genomskinlig, och innesluter det kolbrända

limmet för luftens ätkomstl — Benen innfe-

hälla ingen mäirkbar qyantitet ägghvite, och

den &om kunnat vara qvar k de ytterst fina

ådrorna stelnar der, och undgår alldeles a-

nalysen. De innehålla icke ^ eller svafvel*

ffyrad k^k» hviiket somlige pästltt. En
upplösning af ben i salpetersyra fälles icke

af saltsyrad baryt. Den svafvelsyra man
träffar i brända ben är under förbränningen
bildad af det svafvel, som förut var en be-

8låi;^dsdel af benets organiska del. — Jag
har i det föregäende nämnt, hvatifrän kropv
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pen* förser sig Doied de till Imienf bild^e
Hödväjidiga jordsalterna«

Torkar man färska rengjorda .ben* vid

en lindtig värme, så blifva de hårdare

,

sköra och genomträngas af märgen, hvaraf

de fi en giilaktig färg och bärsken lukt#

tJttages märgen förut, så händer detta icke-

J>en tankeoi att benens compacta del skulle

innehälia märg, är falsk« Då det efter be«

nens blötning i salt- eller salpetersyra åter*

stående bråsket upplöses i vatten, af^iljes

' .icke en 63;id^ droppa • fett* — Utsättas be-

nen för en högre temperatur $ så kolbrän-

nas de, och det erhållna kolet kallas bm-

%vwrta» Fortsättes bränningen ännu ytterli*

gare, så blifva de fullkomligt hvita. Sub-

stantia c^llularis, som icke blifvit fullkom-

ligt befriad från märg oc)k bjodvatten , blir

oftast rostfärgad af jern-oxid, som vid^

hänger i ytan* I en högxe temperatur, ly-

i|ex benjorden med ^sforiskt sken, och mjuk-,
' nar till en porcellain « artad massa. Kokas eii

• större mängd brända ben i vatten, sä upp-

lyser detta vatten, kolsyradti svaiyelsyradt

och en ringa mängd caustikt natron. . En
mindre portion' hvitbrända ben blött i- vat-,

t^n ger kalkvatteo^ med ei^ portion deri

i^ppldst gips, af skäl tom Iiätt • förstås , sedan,

benens sammansättning är känd. jBrännas

fskvskz ocl^ f^ngjord^ ben i destillations-kärl,

si erhåller man vatten, vidbränd olja och
en betydlig mängd kolsyråd ammoniak, samt
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IS*
I

kölftyregasoeh tcotbuiiden vätgas, blandade med
litet svafyelbunden vätgas. Den erhållna

ftminömaken är ti Öxnx^igi ätt man häraf be*

tjenar sig till salmiak-beredning i stort. Den
vidbrända oljan, det alkaliska vattnet och sal-

tet kUånä nyttjas gasöm l^kmedel, i stället

töt dem i som efhällas wd det dyrare hjort-

hornets destiilation; men i detta fall måste

henen vära fallkömligt fria från . märgfett^

hvars destillatioils « prödukte^i: äUdeles bort«

ékämma benens»

tjéiAiiU hén i åtmösferiskal Itiftéii, si

torka de småningom ^ blekas af daggen, men
gulna i Värmen wthzi soMjusét^ hvirvidde
pi ytaii btifVä tet^ Mh nljaktigä äf det gé^

nomträngande märgfettet* Efter en läng^p
'

tid, hva^till fleu sekler åtgå ^ blifva dé brun<

åkt igä, fjällas af och hllå 6öhået. Mt^
j:ä ställen kunna de gänskä lärige förvaras^

l>€h män här funnit ben, hvars åldet sy^

* nés dfyérgå väif äidstä historias, i l^Vilkä hall*

ten äf bråsk ännii varit till én god del bi- *
\

bébållén« Ben, soni ligga nedgräfda i jor« ^

ééifii det dö af fuktighet genomträUgäs, fdr^

stenas småningom, bräsket förstöres, och kol-

»yrad kalk, kiseljord och jernoxid intaga

.

dess gtälié. Ben , Söm dérvid blifvit genöm-^

dränkta med Igopparoxid, få grön färg ^ oCh

Utgörär ett slagd turkosét^

ICailt vatten verkar föga pä beilén; inért

bräsk^et mjuknar deräfi Mh de .begyiuaiä tutt'
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naJ om de sedan ISnge blifv a liggande i fuk-

tig luft. Kokhett vatten upplöser en liten

del af det i ytan varande brisket; men om
det i täppta kärl upphettas öfver kokpunkten,

sä upplöser det benens hela* bråskhalit full.

komligt, hvarvid benjorden med ådrorna h
terstä. Var benet förut fint pulveriseradt, si

uppslamnia.s den fosforsyrade kalken deri, och

formerar en vällingslik massa > som svärligen

kan silas. Man har i sednare tider begynt all-

männare begagna 81g af Papin's förträffliga

upptäckt , att ur benen utdraga ett födande

gelée, och användt det till de fattigas föda

vid allmänna inrättningar. X)et upplösta

bénlimmet ä)r •ett lättsm|llt och närande ä^mne»

men det har en fadd smak, och muste for-

sittas med kryddor, eller med litet kött och

^ed vegetabil^er ^ för att blifva smakligt för

goTDir^en. Jag .skall vid läran om musklarna

nämna hvari bensoppan skiljer sig frän var

vanliga köttsoppa* • Bensoppans fördelaktiga-

ste tillredning är ännu icke uppgifven. Den
fordrar en sä kallad Papin's gryta, och vi

sakne ännu en sådan förbättring af detta '

instrument, att det utan fara kan användas i

köken. Man har hittills nöjt sig med att mala
b^iien till mjöl, och an sedan koka dem i

grytor med- lock*; men pä detta vis utdrages

inappast mer än hälften af benens närande
del* Åtskilliga, djur förtära benen sisom
iiärhigsiiiedel; limmet upplöses då i magen
9ch benjorden bortgår med träcken. Man
brukade foa:dam att föda « vissa hundar en*
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dast med ben, samlade deras af benjorden
hvitfärgade track, och nyttjJHe dea såsora

Jäkmedel, uader .namH af Album Grscum.

Jag har nämnt livad verkan syrorna yt*

tra pi benen i köld. Upphettas de dermed,
' sä upplöses benet fullkomligt med lemning •

af dess ädergrenar, h vilka göra vätskan o-

klar. Intet f^t ^afskiljes, om benet var färskt

och rent från märg. Upplöses äter ett gam*

malt ben, äfven om det förut renas, sä upp-

flyter^ en stor mängd fett ofvanpå lösningem

Blötas benen i^en alkalisk lut och sedan

upphängas i ängan ^af brinnande svafvel,

eller öfvergjutas med en upplösning af svaf-

velsyrlighet i 'vatten, sä blekas de hvita.

Syrsatt saltsyra och sol-ljuset färga dem ef-

ter någon tid åter gula. £tt i syrsatt salt-

syregas gulnadt beft blekes i solen, ehuru
med föga varaktighet. Orsaken till den gu-

la återiommaude färgen är märgen, som ge-

nomtränr^er det torra . benet. — Concentre*

rade caustika alkalier upplösa benets brask,

och förbyta det i kolsyra, ammoniak och

i ett fett , hvarmed alkalit förvandlas i tväL

Salter verka foga pä benen. En del me-

tallsal^ter färga dem efter nngon längre tid,

dä' metalloxiden fälles af benets kolsyrade'

kalk. •
'

'
. §• 23. .

Benen bildas inom kroppen a^ sml

pulsådror, som i deras massa utgrena^ sig tiU
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0gn% hittöu Hvtrj^ 4el af bMc»t, 40t hlr«:

dare, det celliffär^ och märgen, få egna ^
dvor, soiTi sedan genc^mstryka dem, pä olu

iz sätt utdelade , efter delarnas Qlika väfnad.

De åtföljas af nerver, vener öcli sugädror.

' J)en for;* beskrifna reprQductiQnSrproce3sea

fj^it i sjeUva det hårdare benets « maslsa lika

yäl for sig, som i de mjukare organerna,

mei\ Qäqdligt långsammare, hvilket maa lätt

, finnar vid b^Ql|rQt|$ läkning, och af den
tidsutdrägt en ganska ringa exfoliation för-:

orsakar. B^nen lida derföre icke i morbi

^cuti, ut^n l^unna ?ndast yya säte för.^bro^

piska sjukdomar. De perver, som följa 1^

^
duorna in i bensubstansen , licvfva icke för<

inägan at( l^äi^iia, och benet låter derföre

^åga och skära sig utan smärta, men Uksom
de äfven känsellösa tendines, bråsk o. il. fa

de ofta under en
.
sjukligf förändring donna

förmåga i hög grad; benet blir k?[nsligt för

det obetydligaste vidrörande, och sttindom

sat^ .för don ^rui|igaste sm^rU t hvilket l^ik-

väl oftast torde tillkomma märgens hinna.

Denna har med benens repyoductipn ett så

liära 8ammanhan*g, att om den hos ett lef«

vande djur af sjukdom eller utvärtes våld

föxstöres, sä dör benet, och dess yttte ben^

)|iqna utsyäller > bildar ett nytt ben oitpm

det döda, och ut^^ör en ogen sjukdom, j;al«

ka4 Nekrosis.
^ /

Benen äro 'hos fostret mjuka och bestå

. af böjU^a biåsk. Hos den första börjande
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{»tinktea af den lilla ^jelfständiga varelien ^

der allt tyckes vara blott en likartad slemmig
massa, synas ännu inga tecken till ben, mea.
smäningpm blifva de liier ock mer märkba*
ra, ehuru ännu likare* slem än brisk; med
fostrets tilltagande ålder blifva de efter hand
fasta, ehuru icke alla pä samma tid och of-

verallt, utati vissa ben fdrr och aiidra se-

nare; de länga benen. först midtpå, de kor* •

ta och de tjocka i medelpunkten. TJndec
detta tillstånd äro de ben, - hvilka framde-

les icke, skola förenas af rörliga ledgångar,'

t. ex» hufyudskålens, ryggradens och bäcke-

nets, sammanhängande till ett enda« Dé bre^
da benen likna mera hinnor än bräsk, eme-
dan der^s henhinna ,är i proportion mera Xktf

bildad än de sjelfva;'de sakna märgrummet
emellan sina t^^or , äfyensom de långa be^

nen sin kanal* '

Under det benet småningom hård*

nar får det en gftiaktig färg, som i syn;

nerhet är märkbar på de. punkter, der ben-»

vandiingeji skall begynnas. Efter hand fyl*.

la sig de smi kärlen med färgadt blod, fläc»

ten blir röd, och benvandlingen begynner*

Denna röda färg föregår derefter benvand-

lingen i sin utvidgning, så att man på ett

i denna perioden stadt ben alltid finner en
gräns af färgade ådror emellan bräsket och

det* som redan blifvit förvandladt till ben*

Den gula färgen och derpå smäkärlens fyl-

lande med rödc blod kunna derföre alltid

t
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anses såsom ossifications förelöpare. £fter

ålutet af förtta månaden begynnea» £envand*
lingen i réfbenen ock nyckelbenet, och nt-

got senare i de öfriga. Man känner väl

icke med full säkerhet jtiden för bexrvand.

lingens progression, men af det man utrönt

betjenar man sig vid medico-legala under-

. Sökningar, till bedömande af döda fosters

ålder* •

Ossi&cationen begynner midtpä de lån»

ga benen med en ganska tunn bencylin<»

der, som genomtränges af märgens arieiia

•nutritia, och som sm&ningom utväxer mot
ändarna. Benet , som förut ingen kanal ha-

de , urhälkas nu och fylles med märg, i mäa
som kanalen förlänger sig« Sen .nya bear

cylindern^ som, jemföfd me^ det' äterstiende

ännu icke förbenade bräsket, är ganska tunn

,

' har vid födelsetiden hunnit till benejts ex-

tremiteter och stadnar der. Hos det nyss
.

framfödda barnet utgöras derigenom de lan-

ga benens ändar af bräsk, hvilka kallas epi-

physer. De få någon tid derefter i medel*

punkten en begynnande benfläck, livarifrån

benvandlingen sedan sprider sig mot ^beuecs

förut hårdnade del, och skiljes slutligen der-

ifrån blott af en bråskaktig rand, hvilken
först mot 16 eller ig året blir fullkomligt

förbenad. Der det linga benets cylinder

stadnar, upphör också pä en gäng märgkana-
len, och i epiphyseima bildas i des; ställe

l&ärgcellulerna.

*

Digitized by Google



I • •

JSc breda bene^ .f&, efter deras olika

•kapnad och läge> en eller flera benvandlings-

punkter, livarifr«an det härdare benet kri- ,

atailiormigt aaskjuter i stråiai;, som. sprida

sig mot benets omkrets. Dessae mellanrunr
fyllas sedan af nya, och benet blir jemnt .

hårdnad):. Genom dess^ flera benvandiings-

punkter utgör en. del af de bredare benen un-
der ossificationstiden liksom ilera, hvilka

sammanbindas af hråsk, till dess de utskju*

tände bensträiarne hinna räkas och ofvergä

i hvarandra. Stundom liafva dessa ben med
ilera benvandlingspunkter tvenneossiäcations.

tider t^ex. heligbenet och .bröstbenet, af hvilka

den första förvandlar dem 1334 eller flera

. särskilda stycken, och den andra, som infaller

först vid tilltagande älder, förbenar äfven
den rand af Jbräsk , hvarmed de häfta till*

samman. I>e korta benen ossiheras långsam-

mast. Vsmligen fä de en benvandlings*

punkt midti, som småningom sprider sig

till ytan. Då kroppen eiaåct sin längd, är

benvandlingen slutad, och efter denna tid^

punkt växa benen, äfvensom de öfrige kropps-

delaxne, endast på tjockleken.

' Med tilltagande ålder mindskas efter hand
bråskets förhållande till beujorden , och be-

nen blifva. tätare, tyngre, skörare, jordakti*

ga i grottet, läkas svårare och långsamma-

re, då de afbrytas^ o. s. v. tills de slutligen,

vid den högsta ålder , ofvergä i en nästan

oorganisk massa, der all repi;oductIoQs - pro*
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#es9 är omöjlig*. Men innan denna tidpunkt

mellankommer den* allmänna döden ^ ock

det blir endast märkbart på tänderna, hviU
ka, i mån som reproductions-processen i de**

Vas mindre bräskhalltiga mässa hos älderstig*

pa upphör, dö och falla bort. Vid denna
period begypna äfven en 4el mjukare orga-

ner , t. ex. pulsädror, bräsk och senor, att

här och der förben^^.

Aflyytes ett ben af yttre våldsamhet|

.

^å bildas efter hand en ny benbit, som sam«>

jrianfä^ter stumparna, hvilken man gifvit

jiamn af (ialtus. J>enne9 utväxande följer

«

samfna lagar och samma ordning, som jag re*

dan nämnt om benen hos det» begynn^inde
^

-fostrat. De afbrutne ändarne inflammeras lin-

drigt och utskjuta ett slags granulering , sä

val frän det härda benet, som frän benhin^

nan,, och isynnerhet frän den cellulära yäf*

nåden, och denna granulering afsöndrar nu»
eller kanske rättare öfvergar i ett bräsk,

$om förenar benets ätskillda ändan J>etta

btäsk bar hvarken kanal eller märg, men
^fter nägon tid fylla sig en del af dess sma

Idror. med röd t blod, benvandiingen begyn-

ner, callus uxhålkas och förvandlar sig till

cn af mSrg fylld benpipa, hvarigeno|p det

afbrutna åter blir till ettt fast continuum,.

Hålles det afbrutna benet icke i full hvilai

saknar kroppen styrka till beuändaraas be*

) . » •
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med omkringliggande delajr i bulning, si

blir benet oläkt. Callus har icke fuiikom<r «

ligen benets skapn^, bait är vanligen li(et

tjockare 9#dess ki^ngl är trängare, och han kän-

pes som en upphöj4 kaol på benet. L.iic*

yäl 'berar detta myckel detaf» att benbitain^

linder förbandet icke kui^nat sä. nog^ ia«

passar i siu förra lage,

•

]>e häri^rs-ädror, Som förrätta benets

^eproductions-prpcess, kunna, liksom i alla

andra organer , ii^appim^iras och sedan öfver«

gä i bulning, men denna inflammation skil-

jer sig från alla andra, sJ väl d^rigenprn att

den gar mycket IjLngsammate , som genom pro*

dukterna af bulningen. Benets massa sväl-

ler deryid ofta opp till ^nknpl, kallad b^a->

Jtnöl, ei^ostpsis» cM^H öppnar sig slutligen med
en bulning, som f3.r namb af benröta, ca-

yies, iorändriiigen i benets sainmaas|ttniag

under inflammation och naturen af det uii« .

der bulningen utflytande varet äro Ännu
icke undersökta, Det sednare har vanli-

gen en grönaktig färg, stinkande lukt, oqb
röjer pä silfver-instrumenter sin hällt af nå-

gon övafv^lfoiening. Det har fått namn af

Meiagrium. Iblan4 dör ett stycke • af be-

nets yta,#ifskilje8 frän det lefvande, och bort^

föres, antingen genom en vid samina tillfäK

le gjotrd öppen skada pä benets yttre betäck.

ningar, eller förorsakar det en bulning, hvar-
' igenom det utkoizuner. Denna ^lilossning

*

' ....
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frän d€t lefvande gär ganska långsamt, ock
kullas exfoliationr. Det exfoliersrdethar stun-

• dom en mörkbrun färg och ar ganska skört,

p förändringen i dess samma^nsactning är än-

mi icke unders(^kt. < %
« j

* ^ 4

I vissa allmänna sjukdomar mjukna be-*

nen, förvandlas till bräsk> och förlora, uxl«

der de^ de ofullkomligt fullgöra sina forrätt-

ningar, alldeles sin form. Hos barn utgör

detta hijifvudsymptomet t en egen sjukdom,

kallad Jlachitis eller engelska sjukan, ocli

det träfifas någon gäng hps äldre, som plä-

gas af ^ikt; det fär dä namn af Ostebtnala-

cia. Dissequeras sådana ben efter döden, sä.

JSinnas de nästan alldeles förbytta i bxäsk,

eller ungefär af samma * beska£fenhet , som
ett i utspädd saltsyra blÖtt ben, hvars jord-

salter af syran blifvit upplösta ifrau det å-

terstä^nde bräsketf Orsaken till denna sjuk-

dom ligger kanske mindre i sjelfva benet

och de^s afsöndrande härrörskärl, än i di-'

gestions-organerna, hvarigehom en onaturlig

mängd syra bildas, som, öfve iförd i blodet,

förbyter den fosfoxsyrade kalk , det häller

upplöst, till ett surt salt, hvilket icke kan
afsöndras i benen , utan mäste uttömmas ge-

nom urinen, liksom alla andra för krop-

pen odugliga ämnen. £ller om 41^^^ g^*^
ning

,
genom blodets halt af fritt natron,

skulle vara mindre sannolik, sä mäste fe-

let likväl ligga deri, att blodet frän diger

stions-organerna förses med ^ädana ämnen

»

Digitized by Google



141 *
.

»

hvaraf fri syra till sådan mängd bildas i

njurarna, att det ifrån dem återgående bio-

det 'derigenom filllkomligen beröfvas sin hallf.

af fosforsymd kalk. Derföre finner man i

tachitiska barns urin fosforsyra^ kalk i

ömnigliet, dä man dereinot i andra barns

IiÖgst sällan 'träffar detta salt, hviiJcet i bor-

j,an af lifvet fullständigt upptages a£> de ut*

Täxande benen, utan i dess ställe innehållér**

deras, liksom gräsätande djurs, urin benzoé-

syra« Hos fullvuxna, som lida af osteoma^

lacié, finnes äfven sur fosfofsyrad kalk i långt

större mängd upplöst .af urinen, än hos fri-

ska. I>å derigenom benens dagliga förlust

af benjord icke katt ersättas, så förvandlas

de till brisk och förlora sin stadga, i man
som det förut afsöndrade uppsupes. Man
har försökt att med invärtes l^ruk af fos-

forsyrad kalk ersätta det bortgående benäm-

net, men detta kan endast i. högst obetyd-

lig mängd upptagas a£ chylus,*och det min-

sta gar oiorändradt bort med excrementerna.

Af kolsyrade alkaiier och jein har man
funnit mycken fördel, men det är osäkert

$

om, genom egenskapen att stärka, eller dea

att förtaga syra i tarmkanalen* *

'»#»

Man har funnit, att da djur förtära en

med vissa färgstofter, t. ex. kräpp,, blandad

föda, få benen deraf om någon tiil éh rci.

' senröd färg, hvilken de åter efter hand för-

.

lorai sedan man upphört med bruket af krapw

pen. Orsaken tiil detta fenomen är föijaiy.

Digitized by Google



de: krappens fätgämne, töx sig sjetft ti!Måfl

olösligt i vaUeiii löses littt och i myckea*
het af ägghvitea i magenl ath tafrmkana»

lens Vätskor^ absoifbetäs pch. öfvergår med
chylus i ^{loclet. Dettä färgämne har stor

frändskap till da flesta svätlosta kalksaltei»^

och fäller af dem ut sina' upplösningar; så

t. ex. erhåller man Qn rosenröd fällning^

till en upplösciing af kräpp i ammöniak
blandas kalkvatten, Mh sedan oxalsyrad,

fosiorsyrad eller kolsyrad ammooiaki hvat^

vid kalken fäller .6ig. tnéd dessa syror 'och

med färgälnllet, Ä att, Oiii £ä]iningen vät

tillaäckligt öipnig, vätskan slutligen behål-

ler blott den gula färg, som rent vatten exl-

samt ut* kräppett upptager; Detta händet

äfven, Om till en upplösning af kräpp i ägg-

Ilvite., i .tirin eller alkali, bländas först fos^
' forsyrad ammoniak och sedan saltsytad kalk|<

hvarvid fosforsyrad kalk fälles med färgeil*

eller öm nysa fälld och V&t fosforsyrad kalk

siakas med en af dessa tipplösningat.

Under det den fosforsyrade kalken i benert

öflskjuter Ur det färgämne^halltiga blodet ^

'bindes deir pä likä ftätt é^n färg Aet in**

neliöU, och det nybildade benet, ehuru för"-

öfrigt naturligt GCh till alla delar rigtigt he-^

skaffadt , innehåller färgämnet och blir rödt.

Den färg, som i benen icke qvarhälles, ut^

tdmmes genom tirinen i hvilken äfven- dera£

/färgas, ehuru vid. en ringare hällt, blekare

och gulaktigt röd af det sura salt den in^

liehäller* Da man uppkc^t med ktappeni^
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hmkf A uppfupes det färgade -Ibenet under
reprcMlttctions « procesdea ^ och ett ofärgadt

anskjuter , hvarvid den naturliga färgen små««.

pingom äterkommer. Andra ^'argämnen, som
yäl kynna upptagas af *magens vätskor och

öfvexforas i blodet, men icke fallas af kalk*

|alterna, och således ingen frändskap hafva

till den fosforsyrade ks^lken, t. ex. den gu. '

la färgan i Rabarbar, färga blodvattuet och

, Urinen Kula, utan att förändra benen*

Tändifnéé ^

Ifrån de öfriga benen utmärka, sig täu"

derne, genom sin egen byggnad, och. till eit

del åfven genom sin sammansättning. X>e

sitta inkilade i öfre och nedjTe käkbedeu,
med en eller flera coniska utskott , kallade

rötter, omklädas sedan af tandköttet, och

iramstä utom detta nakne i munnens cavi#

teté Sen nakne delen kallas tändérnas iro*

na^ och den af tandköttet omgifne dhss hals»

Tänd^rne bestä af tvenne särskilda väfna«

ders emaljen och tandbenet, favartill man stua«

dom lägger den tredje, en egen moslik mas^ *

$ay som i tandens cavitet inneslutes, 6ch

svarar emet märgen i de länga , och dipploe

i de korta benen. Emaljen ersätter hos tanden

den bristande, benhmtum, omge;i^ den . öfver

'tandköttet framstående i||len, blir mot to^

^ea tunnare, och upphör, der denna emoC«
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tages af kåkbenen Den * Sr h&rdast af allå

djuräxnnen, eldar mot släl, och rifves*gan-

*ska trögt af filen. I>ess färg är hvit, na-

got fallande i blitt
' ho^ yngre-^ gul hos äl-

dre, oc|i ofta af vissa omständigheter »pä åt-

skilligt sätt färgad, t. ex. svart hos tobaks*

rökare, af incrusteradt kol , blä hos dem som

nyss ätit blåbär , o. s* v. £maljeu be-

står af:

«

Fosforsyrad kalk 855 2*
,

fiuss*spatsyrad kalk* - • • - *> 3,3.

Kolsyrad kalk - . . - - g, o.

Fosforsyrad talk ^ - .1,5-

.Natron, jemte en ringa qvantitet

brunaktiga hinnol^ och vatten -

^ 100,0

Den Innehåller inga ädror och intet

bråsk. Under bränning förlorar den 0,0559
blir gra, och kan icke hvitbrännas^ säsom

benen, emedan dess sammanfogning dertill

är för tät. Det ämne, hvaraf den i brän-

ning svärtas' eller gränar, . äro^ de qvarva«

rande 'ädror, hvaraf den vid sitt första ut-

växande bildades och afsattes.' £ma\jens
jordaktiga, del äT till sin sammansättning
alldeles lik tandens benjord, så att man
kan^ anse den såsom tandben utan bråsk.

Till sin väfnad är emaljen trädig^ och vi-

sar i brottet liksoj[||jj^kristall*strålar, som ut-

" "
• • skjuta
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skjuta liån. tandbenet. Den kan lätt afloi*

sas iffin tanden^ om ',hön hastigt lörkas,

sä att ytan blir skör, men betiet ännu be-

håller sin fuktighei inuti# Xastas tanden i

en upphettad degel < sä afspridger emaljen

Ined sprakande, faller i små stVrken, och

brännes grå« X emaljen föregår ingen slags

reproductions-proeess; sådan den vid tandens '

utskjutande var, förblifver den beständigt,

och återkommer aldrig » om den bortnötes*

J>erföre färgas den ieke eller under bruket

af krapp) oaktadt sjellva tanden inunder

blir rosenröd, och. niaa kan^ anse den nä-

stan såsom ett på tanéAx fä^tadt dddt ofver-

drag af sten. SjeJfva tandens massa utgores

af benens vanliga hårda väfnad; men dea
är hårdare, ^Kare, rikare pä fosforsyrad

kalk och innehåller én ringare qvantitet

bråsk och ådror. Den består afi

Bråsk och ådror 4 • m s j 2 8,oO#

Fosforsyrad kalk . ^ ^ « ^ 62,004

t*liiss*8patsyrad kalk * - *

Kolsyrad kalk » * ^ * * 5>

Fosforsyrad talk -

' Katron oeh litet koksalt 4 ^ ti^Oé

ioo,oOtf '

Ifinllgt lludoIphi's försök, är tändbe-

iiet, efter tandens olika skapnad^ hopfogadt

ät i, 3,4 till S Särskilda slyekeni bvilka

Djur kemUrié ^4 D^h 10 *
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|il längden

framifrån bakåt, dels frän sida till sida, och

saminanbindas af emaljen och roten, som år

okiufven. Denna .tandens delning märker

man näj^on gång, dä de sönderspringa och

dela sig längsefter i stycken, men vanligen

icke förr än benjorden genom blotning i

utspädd salpetersyra blifvlt upplöst , dä det

återstående bråsket åtskiljer sig. Detta bär-

xörer ifrån tandens fiert ostifications-punic.

ter, och synes bäst hos barn. Jag har icke

funnit det sa i fuilvu&nas tänder*

Den härda detfn af tanden innesluter i

sig en hålighet, som fylles af en moslik mas-

sa, hyars natur ttnnu är okänd; den under-

hålles, äfvensöm sjelfva tÄÄien, af små ä-

dror och nerver, hvilka intränga genom
de i tandrotens spets befintliga hålen. Den
är derigenom äfven säte for den ofta olid-

liga smärta, kallad tandvärk , som , utom af

invärtes orsaker, isynnerhet ofta uppkom*
IT er, då främmande kroppar, eller blott sjelf-

va den kallare luften genom hål på tanden

kommer att vidröra denna massa* Dä tan-

den med åren växer på tjockleken, fyller

den sig med benmassa, håligheteu gror igen,

och den moslika massan försvinner.

ännan skapnad, ände köttätandes. £maijen
sitter inväfd i tandens ben, sora formerar

dubbla, utom ^varandra gående lager. Tor-

Gräsätande djurs tänder
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kas t. ex. ea oxtand, så aäossas det ben,
som utpå betäcker emaljen, vid hvilken det

tyckes vara ganska löst sammanhäftad t. Det
inre tandbenet utgör mindsta delen af tan-

dens volume, är pä flera ställen lika tunnt,

£om den emalj, hvaraf det på#bada sidor om-

gifves, har en snedstrålig väfnad, och bil*

dar inuti benet pipiga ihaiigheter, hvilkas

yta är fylld m€fd smä runda virtlika upp-

höjningar. Det innehåller méra fosforsyrad

kalk, och mindré bråik ock kolsyrad kalk, äii

de öfriga benén. Det beitir af:
. *

jftrasic och ädrof - * « ^ 31,00.

Fosforsytad kalk - . - - 57,36-
Itluss-spatsyrad kalk * * '* «

. 5» 79- •

Kolsyracl kälk - ^ - ^ 1,38*

Fosforsyrad talk . ^ • . ^ ^9^,7*

Katrdii o^li koksali < « a <
, j{, 40J

xoo,aa.

Emaljen pä oxéhs tänder éäkriar, äfven-

8om menniskans^ bxäsk, men benjorden d^ri

liknaif mérä db öfriga bénens, äti tandbéiietsii

Den består af:

Fosforsyrad kalk . .s ^ • i gOjQO.

Fliiss-Spatsyrad kalk ^ • - a 4,io«

Kolsyrad kalk • 4 . . 7,1 q.

Fosforsyrad talk * -; - ^ . 3,00.

Nation 1,34^

Hinnor, ådror och vattea - ^ - 3,5 6^
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Genom emaljens inväfning i Unden fof>

iTierar hon liksom en säg i kanten, med sto-

ra krusex på längden och. små på tvären i

liTarigenom gräs och halm sä mycket iätta«

re söuderskaias.

I>e flesta djur få tänder tvänne, sällan

trenne gånger. De som först frambryta ä«

ro icke iulltalige och kallas mjölktänder.

De utgöras af framtänderna, de tviuddlga
och hundtänderna. Oxeltanderne ombytas
icke. Hos menniskan hegynner tandningen
omkring 7:de mänadeUi och sällan framfödes
nägon med tänder. Undersöker man ett

käkben i denna period, så hnnas derpå in-

ga tecken till tänder, men skäres benet
längsefter itu, sä finne/ man en rad små
säckar, åtskillde af tunna mellanväggar. Om-
gifven af dessa säckar, på det sätt som tar-

marne omgifvas af bukhinnan, eller som fuk-

,tiga hinnor i allmänhet omgifva de deri in**

neslutna organe^na, ligger här ämnét för

den tillkommande tanden, livilket i början
utgöres endast af den moslika massan , som
omkläder de ditgäende ädrortia* Vid 5 ' å
6 månaden hos fostret begynnes benvand-
lingen i den mot munnen vända delen af
säcken, i två eller flera punkter, efter som
tanden skall bestä af tvä eller flera stycken.
Först formeras kronans yta, utan. att här,
liksom* i dé öfriga benen, ett brask förut
bildas; derpå blir kronan efter händ färdiga

ocb då* tanden sjLUtUgen föxl^ger sig, hiU
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das roten. Under detta blir gomarnes be.

tädkaing tunnare och. tunnare, ock då ro*

tens tilltagande utvä^ning gör rummet in-

om tandlädan för trängt, utbryter tanden ge-

nom käken och munnens inre^ hinna. Gö-
ra dessa motständ, sä uppkommer, af spän**

ningen ocli tryckningen pä tandens nerv ,
•

en sjukdom, kallad ondt för tänder, som, dä
den blir mycket svär, bäst läter häfva sig

derigenom , att betäckningarne? genomskäras
och tanden blottas. Mjölktändernas antal ^

tiden till deras olika utbrott, m. m. fir af

anatomien bekant; jag förbigår det derföre

har. Sä snart desse nu yisat sig, .begyn-^

ner under dem en med deras rot nästan

sammanhängande ny tandning att bildas

och afleder , i mån som den tilltager , mer
och' meir blodet ifrän de utskutna tänder-^

na, sä att dessas rot slutligen af bristande

näring dör, och tanden faller bort. Detta

sker omkring 7:de äret* Defefter framkom-
ma, jemte dessa, efter hand oxeltänderne

,

par efter par , tills de sista slutligen kring

9 5 å 30 äret, och stundom senare, utbry-

ta; de hafv3. deraf blifvit kallade vish<?t$-

tändcr.

Tanden växer föga, likväl åtföljer den
käkens utväxande, så att den alltid blir

proportionell emot dess storlek. Innantill

förbenas den mer och mer, häli^heten fyl-

les, tanden dör och faller bort, hvareftei;

hälet i käken fyller sig ined ben&nae^ A
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att nan pa kitkben äf den som uppnått an

hög ålder icke mera fii^er spår efter tän-

der, eller stället der de suttit.

Tändernas änd^^mål är att sönderhacka

2naten, och emaljens att gdra tänderna hzr-^

dare. Af för varm mat, eller af Isade slink-

rätter, spricker den lått, och affaller stun-,

dom dervid fräi^ nägon liten fläck. Den
i springan blettade tanden carieras ock upp-

frates efter hand fullkomligt; det är hvad
man kallar maskätna tänder* Af syror upp-
löses emaljen, och alla syrliga ämnen, i-

synnerhet salpetersyran, öka dessutom, på
ett ännti. alldel^ qutredt sätt, känsli^sheten

i tändernas nerver, si att de vid en ringa

påtryckning blifva ^n^ärtaude, hvilket man
i allmänt tal kallar vara ömtånd. Tand-
mos och tandpulver, isynnerhet de som til.

lika äro sura, förstöra emstljen gan^k«^ lätt,

dels genom afslipning, peh dels g^npoi uppw

läsning, hvarefter tanden hastigt förstöres.

Alla sorter skurmedel för tänderna , utom
tuggoing af trädkol, som egentligen icke

verka pä tänderna, *) och borstning med
en mjuk borste och vatten ensamt, eller

blandadt med litet mandel-tvål, hora derfö-

xe sorgfälligt undvikas.

• • •
"

f} De ISreskrifvas vanligen mo% dak andedrägt, för-
' orsakad af glesa tänder och deretnellan fastnad

mat, sotft af munnens värme begynner skämmas^
pe yeika nat^xli^tvis blott för da^en.
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Bå en eller flere framtänder bortfalla,

förändras oftast deraf målet, och till en god

del äfven ansigtets uttryck. De utfallne

kunna ersattas af konstiga, som på åtskilligt

sätt, antingen med en skruf af guld insät-

tas i den förlorade tandens rot, eller, difie-

re i rad felas, fastbindas vid de qvarsittan-

de< Vanligen nyttjar man till deras bered-

ning tänder af Hippopotamus, hvarvid man

sa lagar, att den qvarsittande emaljen be-

täcker löstandens utsida. Emedlertid torde

tnan härtill äfven kunna nyttja större tan-

der af andra djur, ät hvilka man med bi-^

behållande af emaljen ger den felande tan-

dens form.

Ossa Segamoldea^

Till läran om benen hörei iifven be*

skrifningen af de så kallade ossa sesamoidea,

ett slags ben, som sitta inv äfda i vissa star-

,kare musklers tendines. De äro alla små,

och öfverga knappt en ärt i storlek-^ Dessa

ben finnas . isynnerhet i fotens tendines ,
t.

ex i tibialis postici och peronii longi, och

stundom äfven i handens. De tillkomma

först någon tid efter födelsen , utan att man

pi detta ställe af seaan finner mindsta olik-

het med det öfriga, som icke skall förbe-

nas. Dessa ben äro till sin sammansättning

något olika de öfriga, emedan senaus tra-
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dar sträcka sig tvärt igenom deras massa. .

Pe skilja sig derföfe ifräi» de förut beskrif.
na benen derigenpm

, att då dessa bestå af
ett med fosforsyradt kalk fylldt bråsJf.si ut-
göriis de af ett med sentrM genomvåfdt
och sedan sjf benjorderi fylldt bräsk. Des-
sa Ken v^xa med ären, och blifya stundqjs

'

sa stoya, att de syna§ utanpå huden,
%

^
Bichat räknar knäskälen till sesamoi,

derna. Detta orätt. Knäskälen förhål-
ler 81g vid analysen pä alldeles lijca ^ätt
med.de Öfriga tjock* benep.

^

pe smi sesamoldernes ändamål äi- ic
ke tillräckligt utredt. Att de skulle lätta

.

Benornas glidande öfver benen , är mindre
'

sannplikt. Bidraga de till äfVentyrs att g\(,V* É^nm inew styrka dett^ ställe.?

Äos ålderdomeA förvandlas, under det
tilltagande Öfverskott af fosforsyrad kalisom utmärker denna period af iifvet en
stor del bräsk »ä^m cartilagines costa;um,
det roda blodets äderhinna i och nästom,inng hjertat, m, fl. tUl ben. hvilkas sam-
mansättning t det n#rm48te iikii^r de öfri,

^^SS/nde djupen, fo^lar, fiskar och
»mfibier, hafy» beijen inpm kroppen, och
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deras tammansättning *äj någorlunda den*

samma, varierande endast i mer eller min-

dre bal It af lim, eft§r benets $tdrre och min-

dre böjlighet; ehuru äfven dessa olikheter

förtjänade en noggrannare kemisk pröfning,

X^sekterne och mask^rne däremot hafva a;i«

tingen inga ben, eller hafva de dem utan*

pa kroppen, hvaraf den far sä väl stad.

ga, som skydd för utvältes vald. Insekter-

nas ben, « det vill säga, skalet som omger
dem, ar vanligen svart, men ofta af någon
^kbn , glänsande farg» 31ött i utspädda sy«

ror förbytes det i ett ljusgult bråsk, och sy.

ran innehåller ren kalk, blandad med en

ringare haiit af fosforsyrad kalk, ^atcbett
(ann dem bestä af;

' Xoisyrad kalk 6o.

Fosforsyrad kalk - - • • - 14,

SrasJ^ r * ^ • • • #1 . a6. ^

De bestå således af samma h'mnen, som dag,

gande djurs ben, men i,omvänd ordning, sä att

)iär kolsyrad kalk utgör den största mängden
af benjorden, och däremot fosforsyrad kalk

den ringare. Af torkning blifva de sköra*

Pe färgas röda eller rödblä, dä de länge fä

ligga i solen; i kokning få de ganska hastigt

löd färg- Åtskilliga af dessa djur ombyta
sina skal ärligen* och fi di ett nytt, som
länge är mjukt, och hvari benjorden, lik,

4on^ i callus, först efter hand afsättes.
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AF raaskai na öfverdrager sig en del med
egna bus, kailaJe snäckor, af måxigfalldigc

olika färger, af hvilka somliga, genom en
arteria iiutritia, som förrättar benets repro-

duction, sammanhänga och vaxa med dju-

ret. Djurväxterne, Zoophyt», omklädas äf-

. vensä af ganska tjocka ben, hvilka i ocea-

nen stundom hopväxa till ofantliga klippor,

hvarpä Corallen är ett exempel. De skal,

som genom ådror sammanhänga med djuret,

Itro organiska och lefvande, t. ex* ostrons;

de 3ter, som intet väsendtligt sammanhang
hafva med det inneslutna djuret, t. ex. sni-

gelns, fsorall^ns, äro en död betäckning, lik tän-

dernas, emalj, och växa endast genom nya utpS

skeende tillsattser. Alla bestä af kolsyrad kalk,

Stundom blandad med ett spär af fosforsy-

rad kalk, och sammanfogad af en, efter ska-

lets mer eller mincjre fullkomliga organisa-

tion ^fp^ssadf större eller mindre bräskhalit.

De förvandlas i eld till caust. kalk. Af
hyad natur det i dessa befintliga bräsket är,

har ännu icke blifv.it behörigt undersökt.

Hatchett fann I perlemot 0,34, och Me- .

ra t Gu i Hot i corallen 0,50 deraf. Bägge
likna det vid stelnad ägghvite, emedan det

till största delen är olösligt i kokande vat-

ten. Vissa genera, t. ex. Gorgonia, Al-

cyonium, innehålla nästan ingen benjord i

detta hinnaktiga bräsk. Kommande tider

skola ytterligare upplysa oss om deras na-

tur, och till äfventyrs här tydligare än på
något, annat ställe visa oss, huru den en-
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Ila naturen, genom små förändringar, grad-

vis, frän iif och en högre organisation, ned*

stiger och blir död och oorganisk*

Märgen,

Benen innesluta i sin ihälighet ett fett

^mne, kalladt märg, Medulia, Pett^ ämne
;ifsöndras af de ädr0r; 9Qni genom benets mas-

sa intränga. I den cellulära bensubstanseu

löpa dessa Idror på peUuleruas itisid^, qcU
utgjuta margen i rummet emellfin deras väg-

gar; men i de länga benens kanal bildas en
cellulär hinna, i hyars celluler märgen af,

sattes. Denna hinn^ iiknsir fullkomligt den
lösare cellulosan till sin sscmmansättning och
i det närmaste äfvea till sin utdelning.

Margen tyckes afsättas och åter absorbera!»

pä alldeles samma sätt , som fettet i cellur

losan,

' Märgen är i olika ben något skiljaktig.

I somliga är den ett flytande fett, utan

märkbar främmande infilandning, i andra i-

ter är den en blandning af blodvatten med
fett i olika förhållanden, och i andra inne^

häller den alldeles intet fett.

I knäskålen och i nedra extremiteten

af radius inneslutes et( klart, / viti atmosfe«>

sons vanliga temperatur flytande fett» toai
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utrinner, dl dessa hen sirat. Det förhlUer

.fii^, som feu oljor i allmänhet.

•

I de Unga benens kanal ligger den
egentligen sä kallade märgen. l>en består

af en hopgyttring af oändligt små kristall-

korn, inneslut;na sammanfogade af märg-

hinnan, samt genomdragna med en oändlig

myckenhet färgade hårrörs-ådxor, hvarafden'

har en mer eller mindre gul eller röd färg»

£fter döden blir den under kroppens afsvaU

ning hard, och låter lätt bryta lig i stycken,

bvilka vanligen sammanhänga genom ni-

gon hinna, eller någon större åder# De
mindsta kärlens hinnor afrifvas och idr^tdv

ras vid det obetydligaste vidrörande»

Blötes märgen i vatten, sa förlorar den
efter hand sin färg, blir hvit , .och vattnet

får utseende af blodvatten. Utdunstas det.

ta vatten, sä sprider det en stark lukt, ej

olik den af raspade ben, bljr mörkbrunt och

afsatter beständigt ett svart ämne, tills det

fullkomligt intorkat. X>etta är blodets färg*^

ämne-
blötes den återstlende torkade mas*

san i vatten^ si ' erhåller man ' en gul

upplösning, hvarur koksalt under afdunst^

ning anskjuter. Tillika innehåller denna
upplösning ett extractlikt ämne, af en nä*

got skarp smak^yv lik den af köttsoppa. Det-

ta ämne finnes äfven i musklarna, hvarur
diet upplpsef i cUge^tion med kallt vatten»
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och jag liar visat ^ att det pi båda stäl^

len . tillhört de delarnas ädror inneslut*

nä vätskorha. 'Jag skall vid köttet vidare

omtala deté Xokas den i kalit vatten blötta

märgen jned vatten, sä get detien stark lukt

af raspade beti, m&'rgfettet smälter och fly-

ter upp på lösningens yta, och under en län-

ge fortsatt kokning upplöses märghinnan och
förvandlas till ben. Den erhållna upplösnin-

gen i Vatten innehåller, jemte kojtsaitet och

det förut omtalade extractet, lim af den upp< .

lösta hinnan och ett eget föga undersökt

ämne, ej olikt ägghvite, hvarai den är o- .

klar och mjölklik. Afdunstas lösningen till •

torrhet och sedan blötes i alkohol så upp-

löser denne saltet och extractet. Kokas å«

terstoden i vatten, sä upplöses limmet, ock
gelatinerar efter afsvalning. Det ägghvite^

lika ämnet blir dervid olöst. Det uppfly-

tande märgfettet är mechaniskt blandadt med
ännu oupplösta hinn<lt och ådror, hvarifräit

det kan befrias genom silning och återsto-

dens utpressning i varmt Vattéii. *Märgfet-

tet liknar till sina förliållanden djurfett »i

allmänhet. Det är hvitt, har en fadd smak,

ej olik talg, och är alldeles Utan lukt. Des4

egna angenäma smak, dä märg förekommet

i stekta eJler kokade ben, beror af det ex^

tractifva ämnet och af ådrornas vätskor,

Iivari det blifvit kokadt, hvilkas vatten io-

ke kunnat evaporera under kokningen, e-

inedan det Varit innestängdt 1 benet. Mäxg«

fettet injuknar a£ handens yätVMi smältei^
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vid -f" 45**' ^^^^ bildar under långsam af«

svaining kristalliJta gryn , nästan såsom bom-

olja. 1 destination ger märgfettct ett klart

vatten, jemte en tunn och. en concret, fö-

ga färgad, vidbränd olja, samt kolsyregas

och koibunden vätgad. Vattnet innehåller

ättiksyra, och oljan, som i sina iorhålianden

liknar den af vanligt fett , ger bensoetyra,

dä den kokas med vatten* — Det löses till

ringa mängd i alkohol och nafta. Svafvel-

•yra upplöser det äfven. I^ösningarne fäl*

las af vatten. Utspädd salpetersyra gor det

härskl och gult^ hvarVid det får lukten af

Inycket gamlä ben.

Märgén i de långa benen bestar, efter

étt medeltal, af:

]ftfärgfett 9^.

Hinnor ocii zitot ^ i«

''färgämne

lim

salt éxtraöt *
{ 3.

obestämdl ämno
VtrattM

Vätskolf^ idrcfrnil

I de tjocka bénetii^ éelluler inneslutes

ett rodt ämne, kalladt diploé. Det fyller äf-

ven cellulerna i de långa benens hufvuden
och emellan de breda benens taflor* I de
sednare består det vanl gen af fett, blan*
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dadt med ett färgad t blodvatten. I verte*

brerna finner man deremot ganska sällan

spär af fett; deras liäligiieter fyllas af ett

mörkt, halfsceinadt blodvatten, ^om ljusnar

i vatten. Detta blodvatten coa^uleras icke,

såsom blodet. loand. deraf innehålla 243-

d. ägghvite, blandad med extractet och

blodvattnets salter oeh brunfärgad af blodels

färgämne. Den upplöser sig fullkomligt

i caustika utspädda alkalier^ och innehåller

intet af blodets trådiga del*

Den xnoslika massa, söm i tähctörnäs U
haligbet fullgör märgens forrättningar, är «

ännu icke undersökt*

^
Märgens ändamål nr sVåjft att utröna^

Dess hinnas organisation står i närmaste

sainmanliang med benens, säsom jag redan

sid. 134^^^^^^ tnen om märgen på något satt

. bidralgejf dertili ^ ät oafgjordt , till oth

med osannolikt. Öert intränger icke i det

lefvande benets compactsi massa: men den

har det med kroppens öfriga fett gemeii^^

sairnna ändamål, att kunna absorberas och

användas. Hos svagare menniskor och djur,

som dött af svält eller långsamma, tärande

sjukdomar, finner maa i benens ihålighet*

nästan alldeles intet spår af fett^ substan-

• tia cellularb innehåller endast den omtalade

mörka vätskan, och märghinnans cclluler i

de länga benens kanal fyllas af et^ tunnt,

foea fargadt blodvatten, som, då bénet opp-

nas, sönderspränger hinnan och utrinner.
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jfös fo&tret^ äfvensom bos den ålder*

itigha, finner man äfvéil detta blodvatten i

tnärgfettets ställe^ sä att sjelfva fettet efter

allt utseende är likgilltij^t för benens be-
*

gtänd. lyä märgfettet först hos barnet be*'

gynner bildas, är det giglatinöst och jnjukt^

hräsk. .CattIlago<

Senen sammanlänkas med egna fipail-

fetiga kroppar, kallade Bräsk^ hvilka kunna
indelas a ^ slag: a) bräsk 90m omkläda be-

nen, i ledgångar, b) som sammanfoga dem
utan rörelse, och c) som formera, eller hjel-

pa till att innesluta, €aviteter, t* ex. refbens-*

och luftrörs- bråsken, ' -

De första af dessä öfyérdraga Åé Åe\^
åf béneri, som i ledgångar röras emot hvar-

ändra, sammanhänga med den ena sl-^

dan ganska fast vid benets substans, och ä-

to p& den andra fullkomligt glatta och po-

lerade« Dessa bräsk äro icke fortsättning af

benets, de aflossas derifrån dels i kokning 1

dels dä de blötas i salpetersyta. De äro

hvita, ganska täta, tjockast midtpä, och smal'

na mot omkretsen, der de småningom upp>
höra. Bråsken af andra slaget formera ett

tunnt blad emellan de ben, hvilka deraf

•wunanbindas^ och fä$ta sig i båda< Sådanå
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• firo brasken emellan hufvudskälsbenen. Brå-'

j&ken äf 3:dje slaget likaa nästaa hejt och
hållet hen] hTari ingen benjord blifyif aif.

satt, och de omklädas, afvensoin beneu, u-
• ianpä af en ei^eu,- hiana.

• Braskens väfnad ät, . liksom benens, tra-

dig, ixiexi. deras textur kan svårligen synas» •

ysålmk «ftet btetning i >^atten eller ut^plrddA

syror, och vid nagta sjukdoms-tillfällen. Maa'
ifinnér dem då bestå af longitudinella fibrer'^

ftbm SamiAMhällas af kotta ttansverselh^

-Bråsket är g^inska spänstigt, och återtager

hastigt sin förra volume efter boptryckningv

;Bå mätt insticket lidden af -bu knif deri»

gar hålet genast tillsamman, när den utta-

.
ges. ' X^e tåla jdbetydiig| att ist^äckas

. fft ^

längden , vch ^ ^Iryckas dci^rvtd lätt^ mtå ett

jemnt brott*

Till li^tt låiälftl^iisitttniag. liknia bttsk«£
" fullköniligt benens organiska del. Z)e Upp*

, lösas helt Och hållet till lim, jmed lemning
af de ädrdt, sém ^äfv^a il&a UndethtlK
tJnder torkning blifva de hälft genomskin*

iiga ocjkx mörkt galaktiga* Doppade i ko»

kände VattM, kl^ympå d^ fötst^si Ögonblicketi;

)a)ji|kna sedan, förvandlas till en seg, lim^'

• mjunde mass^, och upplösas slutligen till ett

iteliiaiiile littu Dti tmtsti £d;^rUttbeliea
• ganska länge. •

.
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jäirittrtt reproduaions-process sket

iMonma sätt, och lika» långsamt , som benets.

Alla dess ådror aro ofärgade, mea fylla sig

vid ioflammatlon med rödt blod, bvarvid

det annars känsellösa bräsket blir värkande.

I moxbus coxarius finner - man ledgå^gsbrå-

s|Let ' stun/dom fyUdt med ganska distincta rö-

dakåirly uppsvälldt, genomväfdt af trådar ocb

deremellan till utseendet ej olikt fläsk. I deu

tz iall har det fojflorat sin löslighet i. ko»

luuide vatten. Ej sällan förbenas detta bråsk,

och liknar då elfenben. Eråsken äro dess-

utom xätt ofta utsatta för ett «lags exulcera-

tion ,
ej olik den af benröta^ En sådan *ca-

xies finner man vanligen i cartilagines ary-

tenoides hos dem som dö 9f stxupsot (phti*

sia ttaehealis).

Br&sken hoplimmas icke, då de afskäraa,

och regenéreras icke, såsom benen; menbråsk
bildas rätt ofta på ställen, der de förut ick^

fnnnos, t. ex. i zijjurens och mjältens hinna«

vid scirrhösa växter i lefvérn, o. s. V.*

Stundom bildas kring led^ån^rjua lösa xör*

liga hråskbitar.

Hos fostret är bräsket ännu ganska mjukt.

Och bibehåller sig hos barnet äfven sådant.

'

3råsken af unga djur förvandla sig i kok-

ning långt lättare till lim, än de af äldre

djur. JLedgångs-bråsken hos dessa -utmärka

sig dessutom derigenom, att de. under blöt-

muj^ i kalit vatten bli«fya x^da y.un, och
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'

• 'Om inan skärer i deras substans , ocli utsät*

ter 4en for ^luften, *8i rodnät' äfven denna.
]>etta tyckes förulsätta, att eii' liten por-

tion jernoxid deri innehålles , i samma
tillstånd, som i cbylus. Äldife djurs brisk

^ 4>ibehllla sin hvita *färg* Som bråsken in-

gen benjord innehålla, sa blifva de under
bruket af kräpp oförändrade* Med ären hård*

• na de mer och mer, och förvandlas slutli-

gen hos den ålderstigna till ben. Bråskeo,

af det tredje elter sista slaget förbenas först.

^ Bedan omkring 36 å 40 aret begynner Cart.

thyroidea att förvandlas till ben i midten, li-

tet senare begynnes det i cartilagines costarum»

oc]i vid en ännu högre ilder förbenas de
bråsk, som samipanbinda orötliga ben. Stun-

dom &iner man ledgängs-brisken hop myc*
ket gamla här och der ossifierade. Dä bräsk

blifvit; till någon betydligare del förbenade,

fä de midtuti smä cellulae^ fyllda med det

förr omtalade mörkfärgade blodvattnet

JBéiAinnam Periosteum* Bräskhinnan.

Pericondrium.
,

«

Benhinna kallas en membran, som utan-

omkläder benen, begynnande och slutan-

de der ledgångsbräskefc vidtaga. I>en&ä^ ät

till sin väfnad tradig, formerar ett enda
blad« som jstarkt fäster sig vid benets yta

och på de ställeni der musklarnas senor inr-
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Vbfva sig den, alldeles identifierar sig med
benets subi>tan£. Till iärgen är. dea giäak*

tig. I sammansättningea liknar . den mutk-
larnas senor.och aponeuroserna; jag Iiänvi*

sar deiiöjre dit , rörande dess kemiska för*

Handen. Deii intränger med dé kärt^

som ingä i benen , och om};lädér deras ka«

xuil, men den öfvexgär icke i u^ärghianan*

Om ett ben blottas Mn sin benhinna^'

sä dör det underlig^nde i ytan ocli afios-

sas (exfoiiera^s)., hva^refter en ny benlåmell,

med Hy hinna , formeras. Dä märghinnan
inuti benet förstöres, sä dör hela bea^ der<

mom,ocb periosteum sväller, förbytes i-

lus.och bildar smäningom ett nytt ben om-

kring det döda. Orsaken till denna skill^ ^

nad i* hinnornas inflytelse på benets helsa

är okänd. — Benhinnans sjukdomar itr<r i

^frigt föga utredde. Hos förtret är den

tjock- och lös, blir tunnare och fast^e med
Sten, och är på ålderdomen ytterst seg och

sammanhängande.

Brä^thinnan omger bråsken af 3:dje sia*

get, pä samma sätt , som benhinnan omger
benen. Hyad jag' nämnt om ^en ena^ gäl^

)er äfven om den andra; men m;ed den skilU

nad, att bräskhinnan kan skadas uiaj^^ tlSif>z

Uatioa^cUex carie» i bx^sket*
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*

Övad ledgångarnas olika foria betrSt

far, hänvisar jag till anatomien; Xenejis
olikt formade ledhufvuden glida «m(it hvar-
andra, i beröringsytan utfodrade med led-

gångs-bråsk och insmorda med ledvattnet. Sen-'
na vätska bildas och qvarhälles pi stället af

egen hinna, membrana synovialis, som ,

lik, de fuktiga hinnorna, formerar en säck

utan. Öppning, pä det sätt, att hon i ytan
ötverkläder brasken, och sedan rundt om-
kring ledgången gar tillsamman och tillslu-

ter sig. JScåskens glatta, polerade yta tilU

hörer hflt och hitlet ledhinnan". ' Till sin

organisation och till sitt kemiska fdrhållan*

de liknar hon Ae fuktiga hinnorna fullkorn*

ligt. Hon upplöses i långsam kokning till

lim. Genom en långvarig spänning kan

hon uttänjas, men brister lätt vid hastigt

vald, t. €X. vid ledvridningar, då hufvudet

oftast utskjutes genom den sprängda hinnan»

Bepositioa försväras dä derig^om att

man ej alltid kan fcirsika införandet i sam-

ma direction, som benet utgått. För öfrigt

Sr det egentligen icke denna hinna, som
stadgar ledgängen; hennes ändaxnål är en-

dast att gifva den smidighet..

•

Leivattnet, synovia, afsilas afledbtnntins

insida, liksom vätskan pä. de fuktiga his.-.

Digitized by Google



l66

sor&as fria yta, livilktn d€t något lik*

nar till sin sammansättning. Man trod^o

länge,jLtt det afsöndiades i* de små rödaktU

*ga körtlar, tom ånnas utpå åtskilliga led-

gångar; jnen Eichat bevisade origtigUetea

dieraf.* Atskillige trodde också, att' ledvatt-
*

'riet vore en oljaktig smörja, utsipprad Ige-

nom det lefvande. benets massa frän mar*

gens reservoirer. Detta behofver nume-
ra' icke vederläggning. I^edvattnet ir slein-

migt, såsom ägghvite, genomskinligt, stun-

dom grönaktigt, har en fiidd, saitaktig smak
och en antmalisk lukt. . Het är tyngre än
vatten. I de större ledgångarna inneliälles

det till en sådan mängd, att^^det lätt kan sam*

la» till uhdtérsökning. JDet skiljer sig frän

de fuktiga hinnornas vätska derigenom, att

det tillika innehåller en .del af blodets tra-

diga ämne, hvaraf det har sin slemmighet»

Xeinnas ledvattnet en stund i luften, si

coaguleras (rådämnet, hvarvid vätskan förat

gelatinerar, och sedan ^er^ itksom blodet, en
sammandragen kaka; men denna skiljer sig

från blodkakan genom bristande färgämne»

Med detta ' trädämhes afsättande förlorar ledU'

vattnet sin simmighet och blir tunnllytan.

de. Afdunstas återstoden, så coaguleras agg-

hviten efterhand, och slutligen återstår en
. gulaktig, hälft genomskinlig massa, hvari

man hnner kristaller af koksalt och af kol*

tyradt .natron.' Bfler bränning återstår, jem*
te dessa, äfyen fosforsyrad kaik.
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i vatten, aä leanas äggkviten, wh saltas*

Bå upptagas, Mh knnna åtskiljas» * Propoi^

tioaerna emellan dessa be&låndsdelar varie*

ra gamka mycket ( man finner iedvatteet af

oUka simmighet och vatl^nliallt. ' Efter elC

m^eltal innehåller det, enligt Margue«
^en'a analyst

Vatten g>o,o..

Trädämne aatO.

Ägghvite - . - . . u . 4,5.

Saltsyradt nation a, o*

' Bent natron 0,7*

Fcifisrsyiad kalk . ' . . . x>,%p

ie'ö,a.

Vi hafve ännu ingen annan qv^ntita»

tiv ondersdkning , än Margueron^a» Haia
kallade det i ledvattnet befintliga tridäm-

net niAtiere filandreuse^ och ansåg det såsonl ^

en egen modification af ägghvite* föurcroy,
som 1 sitt Systeme desr connoissanees thy*

miquiss upptog hans analys, anförde sin

fennodiiM^, att det ;vore** urinsyra, ssiPinolikt

af den anlednifig , alt de kncdac, som i gikt

afdättas bredvid ledgångarna, innehålla urin-

tyra. Af ledvattnets forhaUaade finner maa
lätt, att hans gissning är utan grund. Mar*
guferon antog äfven, att natronet i ledvatt»

net vax fdcenadt med l^olsyca,. men dects

to ocigtigts férsl undei aldunstningen , . se*
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\^iaax • itgghviten blifvii . coaguIéråA^ tétBnzT

4et tig med denna syra. — Iiemnas led**^

vatten i fuktig luft pä ett varmt ställe, si

begynner det luttna» med lukten af rutten

fisk 9 färgar» sig rödbrunt,* tscb dfverdriages> *

likscOT ägghvite halltiga vätskc^r i allmln-het^

• Hied ei> mögelartad hinna;- blandadt med
caustika alkalier eller k,alk, utveeklar de^
då ammoniak i myckenhet, — Färskt led^

vatten löses i vatten, liksom nyss aftappadt

blod I men sedan tradämnet af^tt sig^ blir

detta oIösHgt. I^ösningen i vatten itr sim*

Blig, ©ch denna egenskap bibehalles. ännu:

xnäffkligt'» sedan- ledvattnet Uifvif utspädt

med *6 g. så mycket rent vatten.. Sla^nda»

det med en mycket utspädd syra» t. ät^^

tik», sä fällea txädämnet, men upplöses iter

•f mera tillslagen eller mera concentrerai

syra» 'Alkohof fälTer jigghvlten, men tråd»^

ämnets coagulering påskyndas deraf icke-meri..

sin om. ingen alkohol hade varit tilftsatf. AU-
lialieina g,ora ledvattnet mejca tunnfiytand^*.

Isedvattnets ändamål är att bestäsidigt

hålla benens ledgångsyta vät och slippi*igw

JOet uträttar såiedéd' här - detsamaia^ som^

. smörjan t ett hjiil. - jDef afsila» odi al^of>^

beras oupphörligt, så att dess qvantitet i

hvarje ledgång,, i friska tillståndet^ allUé är
dTensamma. Stnnddm afsöndras - det i jitörté

mängd, än det hinner uppsupas; i detta falt

uppkowAer ledvattensot.- I>eA är .allud lo^

"kålf lOcfa ätfi^jer iåä$tm aldrig d^n' alteätf^
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lift Tattenaotén i eellulosaa* fttuadfm hSfi*"

der äfVen/att ledliintians lameller silniAan-

limmas; leden förlorar då sin rörlighet, och
detta kallas anåyloåiM, J>etta kan förorsakat

dels af inflammation, och dels af långsam
hvila, hvarunder ledhinnans kärl upphöra

att afsöndra ledvattDjet, och den torra hin«

nan sammanväxer. I l>öijan kan detta ge«

nom ledens rörande förekommas och led-

vattnets afsdndring hefrämjas. Serföre upp*

kommer alltid en ledstyfoad efter en l&ng.

sam läkning af benbrott. Genom lindrig

rörelse kan den smäningom häfvas, men ge- ^

nom en ffnnu långvarigare sHllhet sam-
manbinder den hinnans lameller för alltid.

Det förra kallas i chirurgien ankylosis spu.

rla, och det sednare a. vera. De åtskiljas
*

i detta fall blott till sjukdomens period. A.
vera kan dessutom uppkomma af mekaniska

fel i iedgärigen, då den af yttre våld.ska*

das, och sedan under läkningen sammanvä-

xer eller ossifieras. — Deremot bildas of.

tast nya ledgångar , dä ett luxetadt benhuf-*

vud icke mera kan återföras i sin förra led-

hälsPy hvilken efterhand förbenas och fylles^

under det* att det nya benhufvudet smånia-,

gom formerar frainför sig en ny hala, som
betäcker sig med bräsk och kringdrager si^

med én ' annan ledfainna/ Denna ledgång'

blifver dock mindre böjlig än den rlgtiga, •

liedgån^amé hafvä sin -styrka af såkalir

ladö eapsulsf articulatorl^ och iigumenta C2sfi<<
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cjutatoria, hvllkas form och 9&tt att sammaii,.r

l^lla Itdgångafoi bMkxi^va* af anatomiaiw

Till gwoiaiiaittning och keaiitka föthUlaii-

4en likna de dels aponeuroserna, och dels

miU-äd^hinium, hvUka jag i 4^ fdljaad»

KMmoBA 9^tt benkrifvau

*

^ MiUklarne^

*

De flesta af kroppena lefvanda ctfrelier

förrättas af musklarna* Desse organer äro,.

väl i anseende till byggnad, till fcir*

räctningar» af tvenne klaatert a) sädane iom
fullgöra den frivilliga rörelsen, och 6) såda-

* ne som äio i en viss af viljan oberoende

verksamliet,. Den förra inuger kroppens-

yttre delar och bildar dess lemmar, då der-

emot den sednare ligger till största delei».

gömd i kroppena inre cavUeter, och tillhö*»

rer de organer, hvilkas förrättningar fordra

någon rörelse, t. ex* hjertat, tarmkanalens

ifvuskethinna o. fl*

Musklarne hafva en egen väfnad, som
utmarJl^er dem från alla andra organer. Den ,

* utgöres af en mjuk, tr&dig massa, hvars £•

brer hafva en så oändlig delbarhet, att deras

delning kan fortsattas, sä låagt-.instrumen*

tet3 finhet tillåter. Dessa fibrer sammatu
binda$ af cellulosan i smi knippen, dessa i

' j(|inu större, och af dessa större uppkomjftia

il^lxa» sofd samnumfd^ade utgöra hela lip^
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skeln. I de frivilliga musklarna ligga des-

sa fibrer parallelt la.agsefter muskeln, da de
d^xezQot i mmsklarna af sednare Uatten in*

våfva sig i hvarandra på fler^t olika »ätt.'

Musklarnas form är uaderka&tad stora olik«

heter 9 ^fter de oliJ» rörelser, soin af d^
skola fullgöras. Beskrifningen af dessa o-

likt skapade musklar tUlhorer helt och hil-

let ^anatomien.

Jemte dessa fibrer , som af cellulosan

sammanbindas, inx^h^Uev mu^kelj^s väfnad

ett stort antal hårrörs-ädror, som föra far-

gadt blod, hvarlgenom muskeln, efter dessas

olika fyllnad» har mer ^ller mindce mdrkrödL *

färg- Tillika inväfva sig ofärgade hårrör
,j

sugådror och nerver. De frivillige musk-
lafne ianehälla en större qvantitet fargadt

blod , än inelfvorna, och de nerver, som i

dessa båda kla$$er infläta sig, äro af ganska

skiljaktig natur. . De förrå fä dem frän hjer^

nan ech ryggmärgen, de sednare deremot

fråa nerv-knutarna. Nervernas slutändar

uppjhöra att vidare fördela sig redan inoaa
'

ée blifvit för fina att ses med blotta ögat*,

^etraktar man dem med förstoringsglas, sa

finner nian märkbarfi ptycken af muskel-fi*

bern, som icke. intagas af xiågra nervgrenar,

men man ser tillika huru den slutande ner-

ven förtunnas, blir genomskinlig, mosartad,
och utgjuter sig i köttrådeas maå8a# . .
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• . . »

Vid musklarnas analys mSste man ntv

lift åtskilja deraa egentUgea lefvande, fasta

dtél, fipän deras vätskor, som utgöra stärkta

déleii af deras vigt. Dessa sednare utdra-

gas småningom af kallt vatten och lemnat

*musk€hi9 textur ofargad^

Slötes ett.styeke kött i vatten, sa blii? -

det färglöst i ytaii,'meii ' bibehåller sin rö-

da färg inuti. För att fullt befria det fa-

sta köttet från blod och vätskor, uijlste man
sönderhacka det ganska fint, oqK' blekta det'

i kallt vatten, som ofta ombytes. I>erige-

Aom blir det fuUkomligen hvitt, ofärgadt, ocli

lemnar efter torkntng en gulbrun , halft ge«

nomskinlig massa, som utgör omkring Oji^

af det färska kottets vigt. Denna olösliga

massa bastår af den egentliga köttraden, ceU
lulosa (som ofta innehåller fett), stycken af

senor, hårrör och nerver. Xokas den i vat-

ten, så upplösas' småningom cellulosan och
senorna, jemte en del af sjelfva tradämnet,

^h man får en oklar hvit soppa, som har
• en* fadd lim- lukt, och som efter afdunst^

ning stelnar till
^
gelée. 'Största delen af

köttet blir olö^t, och bildar en krympt mas-

ta, som! efter tvättning och torkning hård-

aajc och blir skör och ogenomskinlig. Kokas
köttraden utan att sönderhackas, så kunna •

txådarne sedän med lätthet längsefter ätskil*

jas, och cellulosan, hvaraf de sammanhöllos,
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^73
•

Ugger upplöst till ett slem, som vid en läng-

le fortaatt Jkokning skulle hafva blifvit fulU

komligt upplöst Tattén.
v

Soi^pan af det utlakade. köteet, hat ea
angenäm smak , alldeles icke fadd, *säaom*dett

af ben : detta kommer deraf , att den, utom
limmet eller den steiaaijLde delen, innehål* .

ler' ännu en annan , som den upplcfst frSn

sjelfva trädämnet , och som egentligen ger

soppan sin angenäma köttsmak. . Man fär

.detta ämne tent öch fritt frän Ii;m, dS ble*-

• dets trädämne kokas med vatten. Soppan af

det utlakade köttet lemuar efter afdunstning

0,015 ^ köttets vigt fasta ämnen.
. lim och upplöst trådämne.

Sjelfva äfen egentliga kfitträden haé sam-

ma natur, som blodets tradiga del. Den svä(-^

ler i ättiksyra till ett gelée , söm likvid, i an*

seende till de främmande inväfda ärnnén- köt*

tet innehåller, icke blir^å genomskinligt, som'

af blodets trädämne. Detta gelée upplöses
• genom dlgestlon med vatten , hvarvid en

'

ganska obetydlig del blir olöst, hvilken upp- '

slammas i den öfriga vätskan och . gör hen-

,ne oklar. liösningen fälles af blodlut , af

hlkali och af garfämne. Under afdunstning/

förflyger ättikan , och ett gelatinerande äm-

ne ätersfår , som efter full intorkning svagt

reagerar för syra och är olösligt i kokande

vatten. ^Detta ämne består af trådämne *med«

litet ättiksyra. lynn gelatknejtlng äjt ^Ildeles^
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olik limmets. For öfrigt förhåller sig kdttfii

hem tiUvatt^u» alkolxol, nafca, alkalier ock
syror, alldeles säsom blodets'tdUlämne, hvar«

ifräxi den endast skiljer sig genom ordnin-

gen i vil^Mdeja o^ .tilloppet af idjim och .

BeJ^v#r•

Köttets Tätskor kunna erhillas concen*

trerade , om sönderhackade färskt kött prä^*

sas i en stark linnepåse* J>ervid . utflyter

^ett tunnt rödt blod, som svagt reagerar för

syra, och som icke af sig sjelft coaguieras L

luften. Upphettas detta blod, si stelnar det

till en dallrande kaka, ej olik den af rämjölk,

inen af en rödbrun farg. Utspädes detta

blod förut ined vatten, eller utdragas dessa

vätskor' ur köttet med vatten, så afskiljer sig

den flytande delen fullkomligare. Det som
först &teinar är mindre färgad t och mindskar

icke vätskans röda färg« DeUa kommer af

den ägghvite, som köttets vätskor jemte färg*

. ämnet innehålla. Sedan äfven aetta coagu-

lératsig, är vätskan färglös, och blir ^enom
silning vattenklar. Coagulum förhäller sig

fullkomligt såsom blodets färgande ämne, det

utgör 0,0 st 3 af det färska köttets vigt, och
lemnar efter förbränning en jernhalltig aska,

som innehåller fosforsyrad och kolsyrad kalkf

kolsyrad talk och litet rödt syrsatt jern, hvac-

.af den hai en rödgul färg. Derr innehål-

ler likväl mindxe jeuo;s:.i4i än b^ed^ts fär^t
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kmtie^ eme&m det är en blandning tf färg-

ämne med coagulerad figghvke. Detta färg-,

ämne utgjorde en beståndsdel af blodet i

härrdrsidrorna, oeh Tar^icke^ såsom Bicbat
påstår, fästadt i musklurnas substans.

Jag bör ;vid detta tillfälle anmärka tvefli-

110 olikheter emiellan blodets <>ch köt et«

Tätskor. d) Att färgämnet, i det ur köitet

• ucprässade, syrliga blodet är upplöst, ocb ic-

ke, såsom i ådrorna, uppslammadt. Detta
*

barrörer der^, att sugädirprnas vätskor, som
utprässas med blodet^ och kanske till likii

^antitet som detta, upplösa det, innom köt-

tets ^ barröcsådror liksom i de öfriga ådrors-

te , uppslammade färgämnet. - i) Att den
genom uppvärmning coagulerade vätskan är

vattenklar, och icke behåller någon del af

färgen upplöst såsom- då blodets färgämne ^

koaguleras. Dettå härrörer af den fria sy-

•ran, hvaraf en liten del coaguleras med 2gg.

bviten och färgen%'i stället att ieaupplö»-

-ning af blodets färgämne éh portion fritt

alkali, äfven efter uppkokning, qvarliåller ,

- en del af färgämnet lipplöst.

Den från färgämnet ' befriade vätskan

J{ulnar efter afdunstning, och lemnar ett

gulbrunt extrakt, som reagerar för syrr.'

Blötes detta i alkohol, sä upplöses en del

deraf, och alkoholn får gul iätg^ Upplös»
ningen lémnar efteir afdunstning ett gul^

brunt extrakt 9 som icke blir h|rdt. I^l^tte
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^ i[fm^t luktar likt stark köttsopjpa och

mn piqvant, saltaJttig jLötUmak, olik den «f

det kokade trsdämnet. I>et rodnar lakmuspap.

p«r, men lemnar efter förbränning en aska,

som, jemte kolsait, innehåUer mycket bin
nation. Dess syra är - således forbrännlig.

Slandas en upplösning i alkohol af detta

extraktmed svafvelfyta » utspädd mad«mycbet
alkohol, så uppkommer en fällning af svafvel-

tyradt natron, som äx olösligt i aikoholn.

Tillsättea svafveUyra sä länge • nSgoo. fälL.

ping sker, så förenar sig svafvelsyran nie3

^Ikality och koksaltets saltsyxa tiUika meil

denna förbränliga syra stanna i upplösnin* .

gen. Digereras den sura spiritupsa vätskan

pfver kolsyradt bly, sä fälles saltsyran och

det öfyerskutand^ af svafvelsyran med bly-

pxiden och vätskan far en sötaktig, sträf

jpmak., Xiede^' nian då svafvelbunden vätgas

derigenomt sä fälles det upplösta, blyet ock

pfter alkoholns afdunstning återstår en brun,

syrupstjock syra, som slutligen intorikar till

en fernissa, och som hav alla ^aracterer af

mjölksyra, hvarom jag kommer att tala uj>

förligare vid mjölken.

Det i alkohol lösliga extrattet inne-

Jljliller således fri mjölksyra och mjölksyradt

alkalif och liknar, i det sednare hänseendet»

det i alkohol lösliga, frän fritt alkali och ägg-»

hvite renade, extraktet ur blodet. Det fal'

les ^cke af garfämne, och innehåller säledci

ifike ägghvit?» men det äs sannolikt id^e fritt

I
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- £råa ett med det mjölksyrade Mltet intimt
fteeziadtdjurtoine, såtom man framdeles

, vid
mjölksyrans beredning af mjölkens extrakt
.aJ^ali hnn^ Jag. har derföxe pi fl^ra atällen
upptagit denna saltblanning, under namn af
alkohoUxtrakt. Det innehåller dessutom kpk-
»alt, som jemte aatronet ätexstär efter dess
förbränning, loo d. kdtt lemna 1,8 d. af
detta i alkohol lösliga extrakt med syra.ocb
salter. . . ;

. Det i alkokcri olösliga af återstoden ef. '
*

ter köttets coagulerade och inkokade vät-
skor är segt, exuaktlikt, brunt, och ljusnar

'

betydligt under lortkning, hvarvid det lem-
nar spår af ett fatescerande salt. Upplöst
i vatten lemnar det litet ägghvite4xalltig
fosforsyrad ka)k. Upplösningen innehåller
fosfofsyradt natron, och fäller med saltsy-
rad baryt fosforsyrad baryt. J>én ånimalt.
«lÉa delm innekiiler intet tfpis af limm och
ian pä Smet sätt fäs att gelatinera, X)en
föll^a i ikillda floekor af gä^fämne, oeh, om
4«n är coacentreräd, äft^en af cgntJentrerade
^yror. Den förhåller sig ganska likt det
ämne, som upplöses, dä utlakadt kött, ell^
J>lodet8 txädiga del kokas mecl vatten.
• * Köttet ger 0,0113 af t^^ssa i alkohol olös-
liga ämnen. Deraf är 0,0008 ägghvite-halltig
fosforsyrad kalk, 0,009 fosforsyradt natron,

'

^och 0,0015 ^^^i extrakt förbytt trädämne.'
- Enligt dessa försök innehiiler köttet, et»

ter ett medeltali^m dock kan ^olndligt variera:

• • .
•

I

* •

X
%
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Fasta delarj

Ä Xötträd, rör och nerver - 15,5
I kokning upplöst tråd och

cellulosa - - - - 1,9 T 17,7^

Vätskor:

SaUfyradt och mjölksyradt •

natron 185O

Coagulerad ägglivite och färg-

ämne ------- 2,20

Fosforsyradt natron - - - o,ga

Extrakt lösiigt endast i vatten 0,15 •

Agghvite- halltig fosforsyrad

kalk o,og

.Vatten och förlust - Z '77,17
- - > 8s, ?;

100,0.

§• 35-

Köttets vätskor innehålla således åtskiW

liga ämnen, som antingen saknas i blo-

det, eller som £nnas deri till långt ringa*

re qvantitet. Dessa äro fosforsyra, mjölk-

syra, och
^
fosforsyrad kalk. Dessa äm-

nen kunna icke härröra derifrån, att' bla-

det i köttets färgade härrör har fatt en ^tn-

nan beskaffenhet, än i de större grenar,

tir hvilka det inflyter dit, utan de måste

härleda sig derifrån, att köttets vätskor , som
antingen genom prässning eller utlakning *

erhållas, komma ifrån tven ne särskilda åder-

^ystemer: tillförande , som hysa verkligt blod

til musklarnas reproduction, och bortförande

(sugådroina)i som upphämtat och afleda de «
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odugliga ämnen, hvartill muskeln undef
sin sjelfforstörelse blifvit förvandlad. Des-
fa sednare måste Vara just de, som antin-

gen saknas i blodet , eller som finnas deri till

ringare qväntitef j- ärt i köttets vätskor, e-

,

medan de ännu ej hunnit uttömmas :,eiio/a

kroppens vanliga eiccretionsVägaf. Bland
dessa uppräknade änlnen hörer säkert afven
vatten, men icke ammoniaksalter. — Detta
är likväl ännu blott en aännoiik förslags^

mening, som (otåtRv ytterligare be^ns^ för

att upphöjas till värdet af en aigjord san*

ning.

§.36.

Sedan man af det föregående känner
xnusklarnaS sammansättning , förstår man lätt

de förändringar, hvilka de af åtskilliga äm-
nens verkan undergå. I>eta« förruttnelse-

fenomen har jag redaii vid djurämnen i all-

mänhet, beskrifvit, JO. l. sid. 4$. Jag har
tillika der, .sid* «8, omtalat dén förändring

• köttet undergår vid en Jängsam biotning i

kallt vatten*— JDä färskt kött kokas i vatten,
eoaguletas först de vätdkdr, som i ådror-

na innestängas, hvaraf det kokade köttet får

• en brunaktig färg. i>ét löjliga extraktetoeh
salterna upplösa^ 1 vattrtét och utdragas. Se-

dan kokningen nägon stund fortfarit, haif

eellulosan blifvit förstöifd, förbyn till lim
och upplöst i Vtfttnet. Derunder sönderde*'

las äfven sjelfva köctfibern 9ci| ger ett an*

Digitized by GoogIe



x8o

i^iat i vatten lösligt ämne, som icke gelati«

lierar, och som ger soppan en egen ange«

Bäm köttsmak* Sjelfva kdttråden^ som nu
intet lösligt mer innehåller, har dervid sam*

mankrympt, lidit en betydlig förändring till

' sin sammansättning och förlorat sin löslig*

het i ättiksyra. Soppan har sin egenskap

att stelna vid en viss grad af styrka , frän

cellulosa och tendines, hvilka kokningen

förbytt till lim. Den har sin egna lukt af

det med saltsyradt, fosforsyradt och äpple^

syradt natron blandade extraktet, och sin e-

gen piqvanta angenäma smak, dels af detta

salta extrakt, och dels af det i kokning upp«
lösta trådämnet. Gendm dessa bida be*

Ständsdelar utmärker sig köttsoppan så huf-

vudsakligtf bäde i angenäm smak och kan*

ské i närande egenskap framför bensoppani

— Jag hör härvid erinra , att limmet icke

är hvarken det enda^ eller det mest födan-

de djurämnet, säsom man i allmänhet tror)

tvärtom synes den födande egenskapen i en
ännu högre grad tillhöra kötthb^rn och träd*»

ämnet. Det utkqkade köttet har lemnat
bina smakande delar, men är derfore icke

odugligt till näring. Dess kokade träd* upp*

löses i magen, ehuru icke sä lätt, som den
mindre fullkomligt utkokade, .och användes
sedan under digestiorts-processen till krop"

pens behoL Soppan innehäller det smakan-'

de och lättsniältaste närings-ämnet ur kot-

tet, och v^gifve dej(i ^ed nytta, än någ^t
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^ ånnat näringsmedel. St svaga, Kt tinfrisk*

naade och under lungsatuma sjululomar.

Man har i sednare tider försökt att ge-

nom vattnets afdunstning frän soppan coii-

'

centrera de närande delarna i torr form, föx

att sedan kunna längre tid förvara dem o«

förändrade, och man har kallat den inspis-

serade soppan buljongs-kaka , gelatina tabula*

ta. Denna kaka, beredd af endast köttsop-

pa, kan icke länge förvaras, emedan det ex-

trakt, den Innehåller småningom fuktas I

luften, hvarvid massan begynner ruttna«

Det är likväl icke extraktet som först rutt-

nar, detta kan ganska länge bibehålla sig;

utan det är limmet, som af extraktets fuktig-

het uppblötes. Om kakan skall bibehålla

sig i luften, fordras att kQttet blandas med
en mängd sådana ämnen, som under kok*

' ning förvandlas till lim. t. cx. brask, senor, *

sänderstötta ben, o. s. v. sa att limmet får ett

Visst öfvervägande förhållande. Den kan

. ila gömmas ganska länge, och ger en stark

och närande soppa, om den upplöses i litec

kokanda vatten. Denna soppa är likväl ic*

ke alldeles så behaglig, soin den af färskt

kött, men kok-konsten förstår att med tlU-

satts af kryddor, grönsaker och rötter, cjöra

den angenäm för goaien.

Då kött stekes, är 4ess förändring den.

samma, som dä det kokas, men förhållandet

är så vida förändradt, att köttets yta lin*

%
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drigt bryncs, under det att det inre kokas

i dess qvarstadnade vätskor, af hvilka lik-

val en def urder köttets krympning utpräs-

.sas. Det stekta kottet innehåller alla sina

nitrande och smakande beståndsdelar^ och bör
dcxfoie föred;'^ga9 det kokade.

Den förändnng köttet lider af syror*

nas och alkallernas åverkan är ^lldel^s lik '

den biod^di ti^d^mn^ uud^igår.

Sal ter och metalloxider skydda köttet

från forruttneisei Jag har redan D. i. sid.

35 följ. anfört huru ol^estlLmd vår känne-^

dom är om deras verkningssätt. Det är

afgjordt,att de verka olik^, ^fter deras olika

beståndsdelar. Vi betjene oss af kokaalt till

förvaring ?if kött, som skall tjena oss till föd-

äjpo^ne. Detta fö^drages af vår kropp bättre

än andra salter. Genom en tillsattu af saK

peter och socker blir det insaUade mera an-

genämt och behöfver mindre salt. — Det
insaltad^ köttet likväl allti4 mindre fön

dande, än det färska, och ett ömnigt nyttjan-

de deraf kan stundqm vara skadligt; maa
]iar derförc^ sökt en fördelaktigare m^thod
till förruttnelsens afhällande. Deniia består

i att torka det färska kQttet i hastig och sträng

hetta, hvarefter det doppas i en starkt con^

centrerad upplösning af benlim och torkas

9. nyo, Torkningen bevarar frän förrutt*

4ielsen, och benlimmet ger en fernissa, som
<»^Y^^^UdQ^ köttet^ yta oqh hindrar dess ex-i
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traktifva del att fuktas i luften. Dä köttet

skall användas, uppblötes det förut i kalle

vatten. Denna förvaringsmethod är ny;
framtida försök skola utan tvifvel afgöra dess

brister eller fördelar i >jeniförel8e med iw»

9altningeii«

Musklarnas ändamål är rörelsen: den-
ne är dels fullkomligt underkastad viljan ^

^som i lemmarnas musUar; dels Uott till

en viss grad, säsom i and^drägtens musk*
lar; dels af viljan oberoende, 4asom i hjer«

.tat och inelfvornas musklar. Den första

kan icke fortfara, utan att tröttna; de bä<ia
*

ffednare äro i oupphörlig verksamhet, och
trötthet Sr för dem en iråmmande känsla*

Rörelsen sker genom muskel-trådarnas

förkortande pä : längden , hvarvid muskela
tilltager i tjocklek. Under sin hvila är dea

ftladdrig och slapp, men sväller och .hård>«

nar under sammaadragningen, utan att der*

vid förändra sin färg Tillika märker

man derpå nägra4ran8veiselU skryakor, Det
är svärt att göra sig én någorlunda rimlig

och sannolik idé Qm d^t. inre af denna cou*.

>

Man har pIstStt tnotsattsen, t anledning dera£^

att fijrodans hjertii bleknar under systol«; men
detta kommer deraf, att hennes hjerta är ofär^adt

och hälft genomskinligt»

1
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iractlon, som sker med cn så exempel lös

styiJca, ocli hvaraf muskeln vianer så mycket i

vammanhangskraft* — Man har funnit y att

den contraherade muskeln intager en stör.-

re volume och väger mer, än den hyllande.

Onu man införer armen i en glascylindex

fylld med vatten, och vattentätt tillbinder

den omkring axeiui S4mt igenom den ne«

dra, äfvenledes tilltäppta, öppningen förer ett

harometer-rör, och sedan lägger denna arm
horizonteit, så skall man hnna» att för den
mindsta rörelse med förarmens musklar vatt»

net skall skjutas fram och tillbaka i röret,

6 till 8 tum i sender, ooh dess utskjutande

skall alltid svara emot någon muskels samman-,

dragning. Detta visar, att den contrahera-

. de muskeln vinner i .volume. Men man hai:

tfven skäl att tro den dervid blifva genom-
trängd af en större mängd vätskor, hvar-

vid den således äfven måste vinna i

vigt. Carlisle skorrade en nyss upptagen

lefvande tisk och lade den i kallt vatten.

Om nå^ra minuter sammandrogo sig de af-

•kurna musklarne, hvarvid fiskeir blef tyn-

gre än förut. Var lisken förut död och

all retlighet utsläckt » så contiaherades icke

de afskurna musklarne, och han förlorade i

vigt af de vätskor, som utrinna och upplö-

sas, i vattnet. Då han från ett lefvande

djur utskar ett stycke af en muskel ochbe-^

.göt den med kallt vatten, sammandrog den
sig, och vann efter en stund anda till 0,13

i Vi^tt TJttQgQQ ^ml smala kötträdar af en
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ännu retlig muskel, pä hvilka han lät t^at*

ten af värme droppvis falla i focus

af ett godt forstoringsgliis, sa begynte des*

sa trådar vrida och förkorta sig, ända till
^

af sin längd« Detta fenomen kunde endas

åstadkommas af rent vatten, men icke afiit-

tika, salt vatten, brännvin eller olja, således

icke af sädana ämnen, för hvilka de mindsta
kiirlen tillsluta sig. — Af allt detta sync*

följa, att vid musklarnas samjnandragande

en större mängd Vätskor intränga i deras

små härrör, hvarvid den iinaste mufikelii-.

bern krusar sig omkring dessa fullare kärl och
förkortas derigenom pä längden, under det

att muskeln tjocknar och tilltager i volume»
Jag vill likväl icke påstå, att detta nödvän»
digt måste sä förhälla sig, eUer att det vo-

re tillräckligt att förklara musklarnas sam-

mandragande. Tvärtom : vi are ännu i o-

kunnighet om den inre mekaniken af musk-
larnas sammand rainiin^. -Det ciir icke svart

att hijuia, att den måste vara sammansatt och
beroende pä mathematiska grunder, samt att

den kraft, som frän början sätter muskeln,

,
^fven i den starkaste contraction, måste kun-

na vara ganska liten) likasom vi med sam-

mansatta häfiyg kunne upplyfta tyngder,

som oändligt öfverstiga ett omedelbart an*

vätidahde af, vära krafter. "I>ä musk-
larnas inre mekanik är sä ställd, att en rin-

ga kraft sätter muskeln- i den starkaste

sammandragning, sä är. mekaniken af den
eontr^iieraude xnUskelus verkan tiii krop*
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pens rörelser fcrtad på en alldeles motsatt

grundi Musklarne fästa sig- ganska nära

ledgången pä de ben, hvilka af dem sättas

i rörelse. Då dessa ben betraktas såsom haf-

stänger, hvais livilopurikt år ledgängen, sä

finner man , att afståndet emellan denna och

det ställe, der kraften verkar, d. ä. muskelns

fäfite, är stundom flera gånger mindre än

afståndet emellan ledgängen och den punkt

af lemmen, hvarpå tyngden kan anses sä-

som poncentrerad ; derigenom måste musk-

larne alltid använda en määgfalldigt större

kraft, än som omedeibarligen fordrades till

röreisens fullgörande. Men detta har en
annan fördel; muskeln fullgör genom en

• ringa sammandragning en större rörelse, och

hvad som å ena sidan förloras i kraft , vin-

nes ä den andra i rörelsens vidsuäckthet.

Styrkan af den frivilliga muskelrörel-

sen beror dels af sjelfva muskelns starkare

byggnad, dels af hjer nan och nerverna. Den
förra är härvid nästan helt och hållet pas-

siv 9 och de sednarf determinera ensamt ru*

relsens hastighet och våldsamhet. Om het-

siga drycker, opium, eller retande passioner

öka hjernans verksamhet hos en frisk men-
n iska, och åbringa det lifligare tillstånd, som

fpregår rus, så finne vi muskelkraften der-

under ganska betydligt förökad i styrka. Den
hastiga åsynen af en Öfverhängande fara ger

jofta mångdubblade krafter. Då deremot des-

9a retande ämnen öfvorstigit den gräns»
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hvarmed deras primitifvii verkan upphörer,

dä vinet fullkomligt berusat, dä vreden Öf.

vergätt till raseri, eller dä förskräckelse och *

fruktan långsamt insmyga sig, förlora mask*

larne styrkan i sina rörelser, och den 8tar«

kaste menniska kan genom ytterlighet i nä- /

got af dessa tillstånd alldeles förlora förmå -

gan att röra sig. * Ofta ser man under lop«.

pet af en feber, hvari den sjuke redan till

en märkbar grad förlorat krafterna, att

han under yrans raseri äterfar muskelstyr-

kan till en längt högre grad, än eljes, sä att

Stundom flera personer fordr«is för att hälla

honom qvar i sangen. Detsamma liänder äfven

hos vansinniga, som under exacerbationerna

stundom icke kunna Styras^ äfven af de star*

jL^st^ människor,

Van^^ ökar muskelkraften, Qch ett oiu
repet^radt bruk af vissa musklar befordrar

deras utväxande framför de Öfrigas. — Ar-

betaren har vaaligeu starka, meu tunna och

magra musklar , då den stillasittande och

de, hvilkas göromal mest bero pä eftertänka

och själens bemödanden, hafva längt min-

dre krafter i en fylligare och bättre utbil^

dad kropp. Ofverhufvud hviia musklaine^

då själen är verksammast.

Om man underbinder en af de nerver,

Som^gå till lemmarna, sä uppkören i ögon-

blicket lemmens rörelse-förmåga. Äfvensi

gm pulsådern uaderbindes i emedan nexvent
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inflytelåe upphör ined förlusten af vätskornas

tillopp. Inbläser man i cellulosan pä ett lef-

vande djur atmbsf. luft, syrgas, kolsyregas,

vätgas éller qväfgas, sa blir muskelrörelsen

dieraf oförändrad. Inblåses déremot salpe*

tergas, sä dödas de underliggande .musklar-

ne nästan i ögonblicket. Ingjutes en upp*
' lösning af opium t cellulosan omkring en

muskel, så blir den genast liksom lam.

Musklarne kunna sättas i rörelse äfven

af andra omständigheter, än af viljan, t. ex.

genom en lokal mekanisk eller kemisk ret-

ning pä muskeln, éller pä den nerv, som gar

dit; men den rörelse , som dervid uppkom-
mer ^ är hvarken stark eller långvarig, den
liknar lnera*en convulsivisk ryckning, och
ar föga vidsträckt. Dessa rörelser kunna
äfven efter döden uppväckas , sä länge musk*

lame lokalt behälla en del af sitt förra llf,

och härvid utmärker sig electriciteten fram-

för alla andra retningar, derigenom att den
upptäcker den mindsta gnista af återstående

lif i musklarnn. Det är bekant, att denna

omständighet föranledde till upptäckten af

den så kallade galvanismen. Vid de oräk*

neliga försök, man i början nästan endast

på döende musklar af kailblodiga djur * an*

ställde, trodde man sig finna, att vissa äm-
nen bevarade, till och med ökade musklar-

nas jretlighet, t^ ex. syrsatt saltsyra, salpe*

t^rsyradt silfver o. fl., men vid de flesta till-

fällen ökade dessa, genom sin kemiska ver-
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kan pä metall-beläggning^fna, blott Electric!»

tätens intensitet* Nigra förtdk af Carlisl#
fortjena emedlertid att anföras, emedan d#
mindre, än andra , äro underkastade denna
invltndning» Han inlade 4 mUsklsnf af lika

vitalitet i oliJca vättkor: i en mättad upp-

läsning af svafvelbundec kali, i stark ättika,

{•utspädd kalilut, och i rent destillerade

vatten. Efter 20 minuter fanns muSliéln i

den första vätskan blekare, men långt ret*

ligare, än förut; i vattnet hade den bibehäl*

lit iiagot af sitt lif; men i ättikan ocli lu-»

ten hade all gnista af retlighet biifvit u(*

aläckt*

Börelsen i dtf muskla^, söm alldeles ic-

ke bero af viljän, hårrörer Väl äfven från

nervsystemets inflytelse, men här ingen ge-,

menskap med den del deraf , hvari viljan

födes och verklar* Dess gäng är ordentlig ,

i mänga af dessa musklar ouppköxlig , ocii

oftast orubbad under det att hela det öftiga

viljan underkastade systemet är i full oord*^'

ning. Jag har vid laian om kiiufamas ner^

ver nämnt hvad vi tro om orsaken till des*

sa musklars oberoende af viljan*

Musklarxié Sro hos olika djurklassér d« *

lika till färg och form, och nägon gang iin-

l^%t luaii betydliga variationer hos samma
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individ. I>äggaxtde djurs och foglars mutk.

Ur äro rdda, och de köttätandes Tanligea

rödare än giasätandes. Somliga foglar, t. ex.

orren, hafva de yttre brdstmusklarna röda, '

och de inre bleka. Amfibierna hafva oftast

ofargade och röda rnuskiar tillsamman hos

samma spedes. Fiskars och maskars musk*
lar äro i allmänhet färglöse.

• •

Hos fostret äro musklame, tillika med
all.a andra örganer, santmanblandade i en
massa. Apoaeuroser, musklar, teudines, allt

har samma utseende* Sminingom utmärka
sig gränserna, musklartie begynna få en blek

färg af inträngande blod, hviJken ännu icke är

sä röd i som det inre af benen. De hvila

nästan fnllkomligt, deras retlighet , är gan»

ska ringa, och alla stimuli, till och med
electriciteten, vetka ganska trögt pä dem.
Ju närmare fostret nalkas födelsen, ju me-

ra höjer sig musklarnas retlighet, och vis-

sa af dem begynna att då och dä röra sig^

I>e äro tunna (K^h magra, och det nyfödda

barnets rundade lemmar fyllas till största

delen af fett*

Hen muskel, som först bildas, är hjer-

tat. I början ser man i punctum saliens

endast nägra fä ådror, hvari förstorlngsgla*

set inga tecken visar till muskelhbrer, och

i hvilk^ blodet långsamt flyter fram och

tillbaka. Men innan korrt bildar sig hjer.

tat, som redan några dagar elter aåeUeii
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. Ji:an urskilja^s. Det utmärker sig i denna

-

period af lifvet» likspm i de öfriga, genom
fiiu tätare textur och «in rörelae.

Att musklarnat utbildning hos fostret

sker långsamt och ofullkomligt, härrörer o*

ja.ekligt af beskaffenheten i dess blod. Det*

ta .innehäller en ringare qvantitet af ett min-
dre fhst trädämne, pä hvars beskaiFen-

het muskelfiberns måste bero. Sedan bar-

begynt andas , och dess blod i lungan
uimergär en betydligare förätidring, än i mo-
derkakan

, antager blodets tiådäinne smånia*

gom en . starkare consistens , och blodet ger
ett ömnigare Coagulumé Dervid' utväxa musk-
larne, men alltid mera på ][ängden, än pa
tjocjklekeuy och bibehålla under barndoms-
perioden fullkomligt caraeteren af blodets lo-

sare trådämne. 13e innehålla en större mängd
cellulosa^ som i kokning lättare upplöses och
ger mycket lim. Soppan af unga djurs kött

har en ringare smak och innehåller min-
dre extraktif-ämne, än deu af äldre djur.

jyet äterstäende trädämnet tyckes inneliälla

mindre qväfve, än de fullvuxna djurens,

.luktar mindre ammmiakaliskt^ dä det brän.

nes, och ger en mindre oangenäm stank

vid förruttneisen# •
*^

•

Då växten är slutad på längden, vinna
.musklarne mera i tjocklek, och sedan hos
mankönet säden b^ynt afsöndras, uttrycka

de eig starkare, och deras form blir sy&li|;
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genom huden, Hos qvinnan bibehålla de

ganska länge samma tillstånd, som hoi bardé

Vid ainuilkande äldetdom sammankrympa dft

småningom ock blifva tu^ina , toira och mör-

ka. 1 män 8om qväntiteten af vätskor i

dem föimlndskas, aftager också styrkan och'

hastigheten i deras rörelser, och di slutli-

gen deras rörelseförmåga till en viss grad

aftai^it, Sättas de i en beständig datrning.

Musklarné ärö hos gubben liksom förUug-

de , emedan de nu icke genomträngas af ^f/n^

ma qvaiuitet vätskor, som fötMi dérigenoift

blir deraä rörelse mindre vidsträckt: och onl

en lefvande muskel afskäreg, åtskilja sig d^

afskurne ändarne lähgt mindre hos ett gam-

TTialt, än hos ett ungt åyjt. Sfter döden be»

finnas inusklärne dels sladdrigä och slappa

«

dels spända och styfva, I detta fall 'brista

de lätt.

• §• 39-

Musklame kunna vara underkastade at**

skilliga sjukdomar, men ingen af dem är i

kemiskt-fysiolögiskt hänseende närmare un-

dersökt. — Spasmer och convulsionef ärO

en sjukdom i deras törelse^^förmlga; den tilU

hörer nerverna. I>arrning ho^ unga menni-

skor, förorsakad af utsväfningar eller genomen
tmiwai och långVarig' -liaiidterirtg af qvick^

silfver eller blyoxidér, tydces äfvett ttrt

slörsta deUn tillhöra nervsystemets försA a-

gådm
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gi^e inÄytelse* Oftast blfteh.^lla tig inelf».

votnas must i ar dervid oförändrade, ^ syn»
lierhét om giftet blifvit utifran'in$upet. ^
En sjukilom i sjelfva muskelns sub3tan8 ät
ie^s förvandling i en gulaktig, épeckiik
massa. Fl^re^ tom vid diasection funnit '

denna förvandling, beskrifva den guij mas*
san, såsom ett verkligt fett* Detta ät lik*

yäl i de flesta fall étt misstag.. Den gnU.
häde irjuakeln förhåller sig hvarken vid upp*
värmning eller med caustijga alkaiier säsoiA
fett$ vid nogare UUsyn finner man deH W
•tä af trädåmne», mtö att den förlorat sitt

färgande ämne och genomtrauges endast a£
ofärgade härtör. Stnna omscftndighel!- {öi^

klarar det obegripliga i berättelsen om dy*
lika till fett förvandlade musklar^ hvilJÉA-

'
; likväft till sista Stunden af lifvet mer ellee

mindre fullkomligt bekäiiit sin rörelb^-for.

tnaga. Det inträffar mest hos ålder^tigjia^'

hos dem som vai^t sig att bära tunga bht^

dör pä ryggen, hos dem S6m gä pä kryckor,

o» s. v* då man alltid finner de musklar
gul(iade,.pa hviika tryckningen vérkåt,* ocjt

- ettindom ät hälfva muskeln/ som lidit af
tryckningen, gul, under det den andra^ hälf*

ten bibehåller sin natl^rliga färg. Vid i*

Icominor af theUmatisk liatur tyckas rnusk-

larné hufvudsakligast vara lidande, och ma ti

har efter döden stundom »funnit tiem öf*

Vergutna med en-limaktig vätska^ — Mari om*
%lar äfven ben och stenan 4 iaeifvorna#

f)jurM€ifum» a«
.

ag :
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mntkUff iméA dtise höra' A till 4e vSfti%*'

der, hyaraf desse musklar på båda sidor oay

gifvas* — Kägon gäng härcLna inusklarM
•och blifvl orörlige; mztL hai* till oeh. med
sett hjertats skiljevägg bråsklik. — För öf-

tigt böjr jag äamärka, att det xoéj^ta, som, i

dettä hänseende blifvit observéradt, har se^

dan blifvit beskrlfvet utan critiskt fysiologisk

gransijfLning , . ock man har mest lättat, sig e&
ter utseendet 9 hvätigenom uppgLfte^fne Sf4
gan«kft opålitlige. , *

• •• .

l)e fleste Fysiologer räkna piilsåd];or-'

nas tcädigar hinna (JO. 4*rsid./i49) till musk^
larna, och tiil den klass, hvilkas rörelse ic-

ke beror af viljan* . Jf^ag har j;edan vi&st, att ,
•

det ieke si, förhäller, sig, att denna hinna
$alcnat all muskelkraft, och att den vanliga

derpa grundade lä^an om, ppiseu^^j; oriktig*

^att behöfver blott jemföra den med en
muskel af hvilken klass som häldst, och

man skaU icke längre tviflj^ derpä« Mus.
Jb^lfibern .är slapp, mjuk, utan spän$tigh|ety .

fylld -af vätskor, som tiU hälften af desg

vigt kunna, utpre^saSt Qch den ringaste gra4

a£ eleetrieiitet sätter den i rörelse ^ pä deC

lefvande, eller nyss dödade djuret. Arte^

farnas tradiga hinna är skör, torr, ofärgad#

spänstig, och kan hvarken m^ electricttetea

el I ef någon annan stimukis bringas till <Jea

x/i^ste rörelse som likaar åamgiaadr^aiiigir
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Dess rörelse beror helt och hållet af des»

•pänstighet, hvaraf dm tomraes,* sådan dea
af hjertat dfv^erfylles* Sjelfva denna spän^

Stighet borde ifrän första början haiVa lart

att pulsådrorna icke kuade • hafva eii

muskels natur* ]>eS8ittom åtskiljas de äfveA

genom sammansättningen. Pulsådrornas trä-

dliga' hinna är fuiikomiigt olöslig 1 iratteii.

Kokas den med tratten i äerä timmar, si

blir den oförändrad , och vattnet ger icke den
mindsta fällning .med gar^^ämne. .I>€!ii ixfjf»

löses eller mjuknar icke i ättiksyra^ fifven

om den kokas dermed. I>eremot upplöses

den i digefttion med taltsymi salpetersyra

och svafvelsyra, mn de förut utspädas m^
så mycket vattexf, att de icke ai g ipa dess

sammansättning. Ur denna upplösning fäl«

les den ické df alkalier. I>en upplöses af

caUst. kali; upplösningen är ofargad, men o-

klar, och déi upplösta falieis icke af syxot*

•Blandas én upplösning af äderhinhan i ka-

li med en lösning deraf i saltsyra, sä grum*

ladblandnihgén, och om nägon tidafsättes en
ri^ga del af det upplötta.- l>etta bevisar

tillräckligt, att traden i pulsådrornas hinnor

hvarken. är af lika sammansättning/ el lei: af

lika besbaffad organisation med musklariia, och

kan således icl^ hafva én muskels natur och

fönättAiog.
^
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Setior (TendiAcs) och Aponeufoset'

Bé fletta viljan tillhöriga musklar fä^

tta sig med en eller bada ändarna vid en

hvit, torr^ gläasande, rund eller hinnakti|(

krcjpp, kallad gma eller tenio. Stundom
sträcka sig de^sa senor 'lingt in i muskelns

i^ubBtans, hyars åbrcr ganska fast samman-

hänga dermed. — Senan är jpolerad, gUn«
sande, hvit ellér hvitgrä, utpå omgifven af *

en lös cellulosa, eller beklädd med ett slags

eapsula synovialis, ämnad att lätta deas gli-

dande Öfver närliggande härdare delar. £f^

ter blötniiig 1 vatten kan en sådan sena ut-

bredas dfver fingret till én sllfverglänsande^

hinna , hvarigenom äfven de finasce sen*

trådar utmärka sig .frän nerver och ådror.

Dess väfnad äx llngsefter tridig. Den ge^»

nomtränges endast af ofärgade härrör, och

är lika torr på det lefvande djuret^ spm på
eadavret. Inflammerad färgat den sig röd,.

inen den bKr ieke strimmig, som andra inflam^

merade organer, utan blir liksom, genom^^

dränkt af blod«

Senans väfnad är alldeles olik brlskens^

men den liknar dem fullkomligt tftl sam*
mansättning. En. länge fortsatt kokning t

täppta k:irl upplöser och förvandlar den till

Stelnande hm. Under kokningen sväller

eenan, gulnar, blii balft genomskinlig, oek
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•lutligen, innan dess fullkomliga Törvandl in

till lim, slemmig. Den 1-emnar efter sin

. upplösning en tradigt luddig massa , som ef-

ter all sannolikhet utgör dess reproducerande

härrör. Utspädda syror påskynda scnans

upplösning. Blötes en sena i ättiksyra, så

sväller hon^ blir genomskinlig och liksom

gelatinös. I>ervid blir hon tillika ojemn pa

.ytan, vrider sig åt flera, häll, och visar i ge-

nomskärningen en mängd transversella, kan^

tigt ringformiga fibrer, som tyckas härröra

från skidor af cellulosa, hvilken sänkt sig

in i dess massa och omgifvit dess fibrer.

Öfvergjutes den nu med vatten och kokas,

ii upplöses dea med iemning af en ringa

portion af den omtalade frådiga massan. I>ea

sura lösningen failes icke af alkali eller

blodlut, och innehöll således intet trådamnef

I saltsyra förhålla sig tendines pä lika sätt;

jag har icke kurinat finna, att nägon märk-

lig qvantitet af qväfgas deraf utvecklas. —

*

Beskaffenhefen af'*senornas vätskor, eller de*

ämnen, som med kallt Vatten möjligen kuU^

fia utdragas deiutur, är ännu okund«

Genom torkning blifva senorna härda,"

jgenomskinliga, gula och hornlika. I vat-.

ten återtaga de sitt föjrra utseende. Blötas
'

de i vatten, så bibehålla de länge sin vo*

lume och täthet. Derefter begynna de mjuk-

na, utan att svälla, 6ch låta då åtskilja sina

fibrer, h vilka man tydligt ser att cellulosa

ioxeaat. Efter en längre tid förbytas de till
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ett IjusgrSti^ mes. I magen upplösei teneii^

toa ganska långsamt och gifva istt tyirsmalh

naxingsamneé

•

^eras ändamål inom kroppen Ir att fS«

sta musklarna vid benen, i hvilkas med se-

nan likartade hinna deras fibr^sr invåfvas. De
verka härvid såsom döda rep; men genom
deras åtgärd hafva delarne kunnat fä en be-

hörig längd med en
,
lagom tjocklek, eme-

dan en muskel, getiqm aenans tillbjelp, kan
ligga ganska aflågsen från det ben, hvarpå

han verkar. Senorna kanna afslitas.- ocl^

läkas sedan med ett slags eallus, ej olik be«

nens. Deras skil^aktigh^f i olika al44^a^ a{

fega mäxkl^^ ,
^

jtppneiiröser kalla vi eft slagii t^ndintfsf

Ijinnor^ hvaraf extxemitetfrnas muskler om-

(gifv;^ De bildas af samma väfn^d» som
' senorna, qch likna dem äfven tUI ss^mman*

sättnipg^n, men de ^pplös^s långsammare |

koicning med vattea ooh af syrpr. Der^. än-

damål äip att qyarhåUa musklarna i sitt lä*
i

ge o^jji 4tt gifva lemmarna ^tadga, jemte en

yiss oföränderlig fo^m^ JQe omkläd^i. del%

en hel massa af musklar, d^ls Särskilda, och

sä länge dessa tendinösa skidor äro fylid^

^ flea muskel 4^ qmgifv?|, käx^n^Si delei^

fast oeh behåller i alla stj^llniitgar sin form.

.

J)ä de^empi kottets lYqliwe mind^^kas, bii^
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fom den sJ^uUe varit » om fipooeuroserna aU«)

4e9es saknades. Somliga musklar fästa i deni

jLött&brer, £öx att^eitex l^bof J^unaa ytter*

#

§• 43-

Jnmum^nt^ för förnimmdsernä^ r

Pessa instrument tjena att meddela sja« ^

Jei^ intryck af yttre ting, och utgöra hvad
vi i allmänhet första med i^ttre finnen, Vei-
\;3jx af de$84 imryck Jcalie vi med ett .ge*

inensamt förnimntéiser* I>e äro syiim^

lukten^ hörfeln^ 9mahen, och k(inseln^ och fuU«

{öras ^ ögar, näsans örat f turban hud^
pen i dessa egeatllgen i verkande delen är

en utbredning ?if nerver, pä Uvilken in»

Smycket, åstadkommer: föju^iu^nel^ea» dels o«

medelbarligeny.såsom pä tungan, på huden
och i näsan, dels modifierade af organets

fpxm och ssq^^zxsättaing, ^varförutan ia«

gen sädan förnimmelse tkuUe äg4 rumi fiä*

i p^^t .Q^h gr^^t

' • • • • ... •

Ögat ar synens organ, Det ligger i

fm egen konisk grop und^r panuheuet, och
en nästau rund f^gur^ formerad af åt-^

• 4

»
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äkiniga olikt beskaffade delar, Hvilia tilU
•aTnman utgöra ogonglMbeiv I>eiliia äg icH
fuUkomligt tiotforiDig^ ufap har frwrforeeQ
tiUiatts af ett ae^jment fria aa wiadre glob.

I>eii hinna, iom y(ter« foraierar dei^
•törre globen, kallas Seitrotica. Hon är ijock,
hvit, fast, och bestar af fleia lameller. På
Utsidan år den mngifven af eeliulosa, irer,
ändeU fylld mtd fett, och pä insidan är dea
poierad, gråaktig och aidenglaasande^ K0.
ias den i saften, a krymper den fortt till
irer än hailfcen af sin volume, svartnar pi
insidan och mjuknar »lutiigen, hTaiefiterden
begynner upplotas och forrandlas till linu
Soppan är gulaktig, utan lukt eller tmak,
och stelnar tUl gelée under afavalniog. 2>ea
irjuknade hinnan är inuti hvit och ogenom->
skinllg. Kokas den ännu en gäng med vattei^
sä blir soppan färglöa, och nya portioner fojp»

bytat till lim. Hlnhani polerade insida tyc*
les i^ara mindre loslig än den öfriga delen.
Sclerotica upplose:! icke Jattar««af ättiksyra^
än af kokande vatten. lysningen fälles ic
ie af alkali eller blodlut, till bevis att hin.
nan intet tradämne innehiUit. I uupéd4
•altsyra löses den under läng digestion, eK
ler vid uppkokning; d^n lemaar dervid en
mängd smä olösta fiockor, saiinolikt af hin*
Pans ädrnr, hvilka af dta utspfidda syran

lerotica liknar således

0
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én tlillnady ttt hw icke siräller } ättiki

#ch iclL^ blir gienomtkinlig i iftning,

r Den inre polerade ylén af selerotica be-

fSfckes af en svart, lös och sladdrig hinna
kallad äderhinna^ choroidea, söm bestar af

en oändlig snangd 9i små kärl, öfverdragna

'

jöied ett svart pigment. •Denna hinrta upp-*
'

löses i kokning och af ättiksyra till lim, och

leiftnar dervid pigmentet samt de fmä ad«

forna olösta^ I bakre delen , af ögat, pre-

cist i synaxelHi faltr d^nna hinna, hos men-
iiiskan och apan, en gulaktig fläck , och hos *

de flesta gräsätånde djur, hvilkas pupill är

,
iransverselt afläng, är den till hela sin bak*

are tredjedel grönaktigt ^hyit och .glänsande;'

Andamälet med dessa ljusare ställen tyckes >

vara att uppfånga bilden af de objekt, so.a

. snäla sig i ögats camera obscura* Hös men«
niskan, soisi blétt ser 'framför- sig, är denna

flack liten, dä den deremot hos de djur^

som se bäde bakåt och framåt, måste vara stör-»

re och öfverallt ljus, för att redigt förestäU

' la äfven de - föremal, som ligga mot grärjt-

sorna^ af synfältet. Pupillen är hos dejA

också for samma orsak afläng.
'

•

Den svarta /drg, hvarmed choroidea ät,

betäckt, ar lost häftad vid dess substans,

och kan till största delen aftvattas, om cho-

roidea lägges i en fin linneklut och gnug-

gas. mellan fingrarna i kallt vatten. Färgen

uppslammar sig da i tvättvattaot, sooi d^ci
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hli( brunt Bch ogenomskinligt. I>en.a£-

sötter sig detur iängsamt, men kan lätt från* \

skiljas gcuom »ilning. Den är fullkomligt

oU siig i kallt och kokande vatten. Afven
kttiksyraiy sajtsyra och salpetersyra, men^

ée båda sednaje fä efter någon längre tid

,
<ii gulaktig farg deraf. Den förändras ick^

ai alkohol. £i| Imt af caustikt kali upplö-

$fit den långsaint och ger efl mörkgul lös*

ng, som fiiiles af saltsyra, hvaivid den blir

fä£glös» Det fäiida pigmentet* är Iju^re äa
förut, brunt till färgen «och flockigt; det

tyckes for ofrigt vara alldeles oförändradt.

J}k det br%nnes i Öppen elår förhållei^ det

81g såsom ett vegetabiliskt ämne. Det hat

^n vidbränd , syrlig och oangenäm lukt^ det

smälter eUei>. pösen icke, oqh dess till an-

.tandning upphettade kol afbrinner sedan af

jig sjelft i luften med lemmng af en grå-r

^öd aska* Denna aska har samma bestands-

delar , som blodets färgämne, och består af

jernoxid med de vanliga jordsaUernf. Pig-

mrntets förhräniiings-feiiomen bevisa, att det

innehåller föga eller intet qväfve, och min«

dre väte, än andra djuiämu^n, hva^igeaom
det således mera liknar ett yäxtänm^. A-
skans jernhallt visar, att åe% blifvit bildadt

af blodets färgämne, h,vilket de i ögqnglos

ben inträngande vätskorna l^mna pä insi<i

Äan af betäckningen, s^dan det * blifvi^ fbr^

^att i ett nästan iurkoladt tillstånd ocl^ blif^

vit olösligt i de vätskor , hvaraf det . pvgpP'

l^fli^; sl^aU fuktas* Des^ ^damal äJP att
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AiUti ögat upppupa alla dfvefflddiga |]U8tf^9U

lar, så att synnerven icke ukStu af annat <

lyse, än den bild| som målas på hans uU
.
bredo^ng, kvilkea hår, Ukf^m i* all aanaa
camera iibscura, skullf blifra oredig eller o*

aynlig af främmande ljusstrålar, äfven de

iom j:efiectara4 ifrän sjelfva bilden* Ho^
' fostret och hos de A kallade Kackérla^arna,
ell^r hvita negrerna, är dett* pigment Jjusr

iodt* X JDesse aed^ar^ kunnig derföre ick#

ee redigt om' dagen, utaq se tydligast i'

skymningeY), d^ bilden i dei'4§ ög^^

^Qrttage^ ^ förmycket liua.

• . .

.

IJtp^ chq^pid^a ligger ^ntunn, gei^qmt

fkinlig,' mosUk m^sa, som lijuiar hjernaii

^bs ett faster, och som bestär af nervmarg,
litbredd frår^ synnerven, och ämnad att c? #

inqttaga. ^Ifyj^ känsUm af bUde% Dex^ 1^
la^ neryhinna^ retia% .

• > •

Segmentet af den mindre globent tom
fra^mtill är haftadt vid sql^rqtica, formeras af

genomskinlig ,
någorlunda tjock och

^ipänsitig liiani^., kiMU4 hwn^wui^ <K»rnea. J>on^
aa hinna samma^nhänger nidd Ögats hvit^

hinna, albuginea i^en membrans^ mucosq,, sQa|

pi ögonlockens insida ofvergår ifråi^ dei|

yttre huden) , ine4 tendines af ögats musk«
• Qch ragd sclerotica. Dä hornhinnan af«

(agfsai, har de^.e^ g€|nQmski^lig isg^å färg,

fom genom blötning i vatten hlir hvit och
9geaQaiski{^Ugi ii^ ägghyite» .Dcixclil hia. -
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na mjulcnaT i. Rökning och förvandlas lili

tim , pä såmma nätt som sclerotica. I>ea
• löses med obetydlig lemning i saltsyra, mea
den hvatken löses eller blir genomskinlig

1 ättiki^yra , hvilken derpi leke har nägon
betydligare verkän , än vatten- Den ättilc-

^ra, brarmed hornhinnan blifvit digererad,

fälles något af* alkali bch af blodlut* Det-

ta visar en hällt af trädämne, antingen det-

ta härrörer från hinnans' fasta delar, eller

endast innehölls i de vätskor , livaraf desi

succulenta massa underhalles, och hvilka för

hinnans ogenomtränglighet svårligen kunna
utlakas i vatten. Hornhinnans ändamät ät

att verka säsorn ett convext synglas, och

derigenom bryta strålarna till en genom pu*
pilten inträngande conus af Ijtis. 'Genom
sitt fäste i Ögats musklar kunne vi efter be-

hof starkare spänna eller släppa efter den,

och derigenom mindska eller öka dess kull-

righet, efter som vi vilj^ betrakta föremal

på närmare eller fjärmare afständ. Hinnan
kaii dervid uts^nnas till yV ^ sin diame-

ter, efter Home*s försök, oaktadt skillnaden

i ögats kullrighet ^ vid olikt . afiägsna före-

måls befraktande är si xinga. att den icke

kan mätas. "
'

Straxt innanför hornhinnan hänger en
färgad ring kallad Iris , eller regnbåge-hin- '

nan. Den är hos olika menniskor och hos

ö|ika> djurslag olikt färgad. I>en är myeket
lik choroidea » och dess baksida är öfver-

«

,
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klädd med ett lager af ögats svarta pigment.

Den är .^fter d^den sladdiig, mjukj^ och iå4

ter lält afrifVft sig fr&n sitt fäste i oiiitr«.

kretsen, hvarvid den 1 atrifningen är o*

jema och, liksom traMg, ej olik 0n afaliteA

musk^lhiniia. BIdtt 2 ättiksyra svUler deti

i ögonblicket) blir stråligt tradig, genom^
skinlig, gulaktig o^h gelatinös, och dä dea
iedan utblandas med vattén och kokas, 'eller

iänge digereras, upplöses den, med lemning

a£ en ganska ringa återstod, af ådror. Upp*
Jäsningen fälles af alkali och blodlut^* inneA

håller således trädäinne, hvilket efter ättik*

syrans afdunstning återstår oldsUgt i vatten*

Eti del upplöses • äter, och- visalf sig, genom
sitt förhål lande till garfimne, vara lim. JDen

är således till sin. sammansättning lik en mu#
skel. Anatomerne hafva tvistat, om dess

Väfnad iifven liknar musklarnas. Man trod-

de sig finna, att den hade cirkelfibrer, men
hvilltas ^existens sedan af andra véd6rltides4

. Denna punkt är ännti oafgjord, och dess

likhet med en muskel i kemiskt iorhållan'
'

de' bevisar för sig sjelft intet. Iris är ge<*

Äomträngd af ett häl, som vi kalle pupil-

len, och dess ändamål är att öka eller mind^-

ska dettft håls diametér, i»ch dei-Igenom ef^

ter behof insläppa en större ellet mindre
qvantitet ljus i ögat» Dess förrättning be^

står i en vilkorlig rörelse, och iris Uknaif

jffven i détta hänseende en muskel. Un-
der sömnen är den utbredd och pupillea

fiurmiodgkad, äfv«nsi vid öfv^rflödigt ljusb:
-
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X>0ttm Mr tfletB hviUnde UllstSnd. Dl ögat
sakaar tiRräiAiijt lju», . utvidgas pupillen,
ock Ixis fanAnaiidrager tåg*

* Sen piägsani4

na känsla, som uppkommer i ögat, då vi

»
hastigt komme fran mörkret i ljuset, här*
irörer deraf, att Iris icke hinner att i dgoa*
blUiket gifva efter, utbreda sig och mindska
pupillen. A^vensä se vi svagt» då vi från

ljuset komme i ett mörkare rum, till dess

iris hunnit utvidga pupillen* Xiångsamhe*

ten i dess rörelse liki)ar icke musklarnas»
6m icke den klassens, hvilkas verksamhet

ar Underkastad viljans inflytelse. Far.

gen pä iris tjenar att kring pupillens öpp-
ning absorbera allt ljus, som . kiinde äter-

sttidsa in i ögat* Hos Kackerlackarna är

(iUin rödi

f. 45.

Ögongiohen fylles inuti af ti^enne oli^

&a vätskor: vattenvätskan, krlstall-kroppea

och glasvätskan.
• *

Vamnvättim^ humor åq-tr^jusj fyller i

ögats främre del det rum, som framföre till*

slutes af coi^^eå och baktiil af kristallkrop-

p^B. Midt i detta rum hänger iris, som de-

lar det i tvehne sä kallade kamrar. Vat»
tén-vätskan finnes sällan ,tiU större mängd,
än nägra droppar? den är fullkomligt vat*

teriklar, och smakar svagt salt. Efter Che-
jO^evix s vägoing är dess egentliga vigt hM\
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Mienmikan 1,0053, hos öxen iiOogf) étU
*ho5 faret l,oogo. Den är således gaaska

»utspädd; den^blir .éfter lång kokaiag og^r

Bomskinlig äf ett-ft^St pl ägghvite, somtaa^
guleras, och den förlorar äfven någon del

af sm ^eDomskinlighet, då salpetersyra oci|.

'•yrsatt* saltsyra tillblandad*. Afdunstad lem*'

nar den ^) 0,019 fasta ämnen, som nästan

lielt och hållet -bestå i ett hvict kristallisä*

radt salt. ** Alkohol tipplösét detta salt, hvil-

'

tet derui* änskjuter i kuber, och är således

koksalt. I>en blir inöt slutet gulaktigt och

•lemnar émellafi koksalts*kristaIlerna ett rin«

ga spår af blodets i alkohol lösliga extrakt,^

hvaraf saltmassan i luften blir litet klibhig^

Ben innehåller iritet* spår äf alkali. Det
i alkohol olösliga ger, då de|; blötes i vat-

ten, en iipplc^snixig, hväri man med garf-

Smtie Upptä^sker blodets endast i vatten Ids-i

liga éxtrakt, men hvari ett med ättika rod-

. nadt lakmtispapper icke förändras, och kalk-

Vattéfl inga fosforsyradé * salter ' upptäcke!^.

. Det i vatten olösliga är högst obetydligt, och

Upplöses i digestion med ättika, hvareft^r

Aet fälleit a£ biodlut^ och år. saledeis ägg-

hvité. . '
'

• . *
'

attenvätslcnn innetiållei' "btodvattfiefs

Vanliga beståndsdelar, men med en . ytterst

# ..

#) t)e fiar aiifdrda forsäkeA Kro «gei)tligéTi gjorda

på färcts 'Vo,onvätskor. SarnoUkt är skiUnaHeli

. emellan de?.>a och ment iskans alldeles omiirkii^

då den olika vaUenhaiiten undanta^es^ *
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tinpin portton «f Ifgghvite, h^ilken éetemot

i blodvaitnet utgör den omnigaste bestånds*

delen, /ag har i ett föxtok fuanil dea •axn*

xaaaisaU afs *

SColsalt med ett spår af allohoUeilrAt t»is«

£xtrakr, lösligt eadatt i Vatiea « • Oi75«

Spar af ägghvilö

yattea • ^ gg, ie«

*

a

l>e88 afadtidring gtr fött Den érsIM*

tes Inom ganska korrCrid,och man har sett,

flera scrupler deraf utflyta pi ett dygn ge*

him en sårad cornea. Emot döden stadnat

dess afsilning, under det att absorption fort*

far, hornhinnan förlorar deraf ain hvå)f«

ning, blir mindre spänd, och då tårarnaa

afsöndring tillika upphör ^ torkar den och

begynner blifva ogenomskinlig. Detta är

hvad 'Vi kalle ått ögat hat brustit. Hoi
hängda, strypta och dränkta, finnes horn-

hinnan deremot stundom utstående oCh o*

tiaturligt utspänd, af orsaker som lätt be«

gripas* NSgon gäng bildar ett öfverflod af

dénna Vätska en egen vattensot. Stundom
hSnder, att den tidtals blir grumlig och föror«

siikar blindhet, hvilken med dess klarnait*

de åter förgår* Under eller efter inflam«

itiationer eller congéstioner af blod ät hutT*

. Vudet fylles den ibland med Mod eller var.

Sclereuea
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dclerotiea pch.Choroidea formera fr^m:
till, innanför hornhinnans [iiste

, eu frans-

lik, svart kropp, kallad Ciliar-kjjets, corpua
ciliare, hvaraf kristallkroppen eller ögonst€*

' nerij lens cristallina, innefattas och qvarhäU
' les. pen ligger strax bakom itis, och till,

alutor framtill öppningen af ögats största*

segment, som formeras af sclerotica. Oeil
är till formen rund, platt-tryckt, och pä fram-
sidan mera kullrig, än baktitf. Dén ligger
innesluten i en egen hinna, kallad capsula

lentis* Man har mycket .omtvistat dess struc*

tur, och i sednare tider begynt anse den
såsom en mtrskel, hvilken efter behof kunde
förändra sin. ruudning, och hvilken i cap-'

•aln låg ömgifven af én egen vätska » kal-

lad liqvor Morgagni. Detta föteställnings-

satt är säJtert oxigtigt. XLristaiikroppen hat
•n olika consisteni: den är i ytan tunnfly^
lande , och utgör denna liqvor Morgagni
derinom är den slenyimig, längre in klibbig,

och i medelpunkten seg. JDe^s eg. vigt hoji

menniskanär 1,079, pä fåret 1,180, och hoa

oxen 1,0765 , efter Chenevixs vägning.
Han iann tillika , att en lens af en oxe,'

som vägde 30 gran, afskalad till dess en-

dast 6 gran midtuti äterstodo, hade fatt

en större egentlig vigt, ända till 1,194* Me4
denna olikhet i kristallkroppens consistens kaii

I

icke förenas, hvarken idéen a{ dess muskel^'

'natur, eller att dess massa vdre ettcontinuum;

ty i detta fall skulle den tyngjre medelpunktea
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smjair^ftm sjii^}!^''^ ^ underliggande tun-

.nare lagren* Fenomeaen» då lens be-

handlas med vatten, tyckas utvisa, att deii

sega yätsta, livaraf deii utgöres, och som

,

från ytan i^ot medelpunkten, småningom
blir mei; och mer concentrerad, inn«slutes

i små celluler, formerade af en oändligt Ha
pcb. tupn hinna, på samma säct, som. glas-

vätskan, och att denna, hinna^ yttersta cel-

luler fästas i capsula leiitis , hvarvid den lly-

iandeytan af kristalikcoppen utrinner, då

d^ssa cellulex -afrifvas.

Kristalj^roppen är. till störst^ delen lös*

)ig i vatten, men' den mäst« förut väl sön*

derrifvas till en jemn deg, ij annars upp-

löses endast en -ringa del af de^s, yta, un-

der att ^ågra fä flockor afrifvas och gö-

ra lösningen grumlig. Orsaken härtill kau
icke vara annan, än att den lösliga massan
l^indras fråu vattnets åtkomsit af kristallkrop-

pens inre hinna, alldeles éom det händer
j(D6d glasvätskaa, så länge dess hiuna ej är

sönderrifven ooh Vätskan utpressad. iEfter

rifning upplöses den med lemning af en

ganska xing4 qvantitet ljusa flockor. Lös*

ningen ooagulejras i kol^ning , och luktar der-

yid fullkomligt som di köttets vätiskor coa-

guleras. CoaguluQi är snöhvitt, ogienom*

.^kinligt och gi^ynlgt, icke <^mmanhängande,
hallL genomskinligt, som da ägghvite stel-

nar, ocl^ det liknar till alla sina förhåilan-

blodets färgämne, utom till färgen. S^n
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I

aggbvite leiis innehäller Kr säledfss i

samma iiiodiiic2LtIon, som i bladets uppslam*

made kulor ^ endast med undantag af färgen.

Då den brännes, lemnar den en ganska rln-'

ga portion jernhalltig aska. Xtosningeu, hvar-

utur den afskillt sig, är klar, och afsätter under
afdunstning ännu en ringa qvantitet ägg-

hvite. Den vätska , som slutligen återståi;,

intorkar till ett gulaktigt, -syrupUkt ex-

trakt, SQm reagerar ytterst svagt för sy-

ra, fuktas i luften, samtjuktar och smakar

alldeles likt de^ extrakt, som fåa vid köttet$

analys. Blött i alkohol upptager denne «tör-'

sta delen, färgar sig deraf svagt gulaktig ^

och lemnar' efter afdunstning en extxaktlik

m^ssa, hvari extraktet predominerar^ och

som tillika inuehålier kristaller af koksalt

och, såsom det syn.es, äfven af salmiak. Den
liknar till lukt och smak alkohol-extraktet

af köttets vätskor,' den fälles icke af syror

eller af garfämne,, och förstörens i bränning»

bvarefter en alkaliA sattmassa äterstär, som
vid upplösning i vatten lemnar ett spär af

fosforsyrad kalk. Detta extrakt bestod så*

ledes af blodets alkohoLextrakt, med en rin*

gare portion koksalt, än i blodvattnet och i

dgäts öfriga vätskor, der koksaltet predomi*

nerar, samt blandadt méd äpplesyradt na**

tron och kanske äpplesyrad ammcuiiak, eme-

dan detta extrakt i blandning med caustikt

kali ger ganska tydliga spär af flygtigt

kali. — Det i alkohol olösliga ianehäller

blgdvattn^ts §uA4U i yjtUM l««liga ^xtiakc^
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som föllcs af gajrfämne, och ger dessutom

g^iä, men ganska tydligi»» spär af fosforsyradt

natrbn och fosforsyrad kalk. Att lens in-

tet lim innehåller , kunde Djan i förhand

ftluta af det jag vid blodet^ sednare analys

anfört. Jag fann i ett försök pä 'fär.

ögon, der dess bestundsdelar äro mera con^

eentrerade, au hos meuniskan, kristalikrop-

peiis aammansättning Vara:

Ägghvite - - - - 3 5, g.

' Alkohoi-extrakt med salter - 9,4.
• Vatten-extrakt med spar af salter a, 3.

Olösligt - - - ^ .*j4*

yattezi ' - ' - - .... 58,0.

>

^- 100. o»

Det olösliga, snixl egentligen slcuJle ut-'

göras af kristallkroppens inre hinna , är i

detta försök taget för höi^t emédan det van-

ligen täpper sildukens porer, så att det icke

kan tillräckligt tvättas från vidhängande
ägghvite. Qvantiteten af alkali och koksalt

fann jag efter förbränning vara ungefar

OyOOg af kristallkroppens vigt. X)å lens in-

doppas i kokande vatten, stelnar den; blit

*hvit, ogenomskinlig och härd. Den kan af-

xifvas i coticentriska lag, som stundom äro

ganska tydligt itskiilda. Blötes den i nägon
syra, sS. coaguleras den deraf på lika sätt,

som ägghvite* Blött i varm salpetersyra

den utfir hiHit e«h inuti ljtifl^u|. D«A

• *

• >
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. liter np Stskilja sig i fina. tridar, som liksa

fint räsilke, hvilka midtuti sammanstöta och.

förenas i 3 frin medcipunkten i lika stora .

yinklar utgående linier. Detta fenomen ät

si. högst frappant, att jag icke förundrar

mig, am det kunnat förleda till tapkan om
kristallkroppens muskelnatur, och onekligt

• har det sin grund i dess väfnad, hvarföre

dessa trådar alltid hafva samma rigtmng.
Emedlfsrtid finnas de der icke förut, utan
bildas först af salpeter-syran, hvilken med
figghviten i leas frambringar den gula, o-

lösliga, sura kropp, som jag vid blodets

trädämne omtalat. De bildas icke, hvarken
i kokning med vatten, eller, vid coagule-

ring med alkohol eller andra syror; För
öfri*gt afiägsnai* krUtallkroppens löslighet i

vatten all idé om dess muskclartade bygg.

Bad.
*

. Kristalikroppens i(a4amål är, att, ge.

t&om sin större- täthet ^ am^mot medelpunk-
ten beständigt ökas, OCh sin rundade figur,

ytterligare bryta den conus af ljusstrålar

,

som inträngt genom pupillen. Den är lik*

väl icke oundvikligt nödvändig för synen,

den kau borttagas, och ögat bibehåller ändi^

genpm brytningen i hornhinnsui, förmlgaK

att se, ehuru nägot mindre tydligt än för-

ut* Hos foglarn^^är den fäst vid ea .fia

hinna, kallad iammmy som tros vara ämnad
att ändra kristallkroppens läge, men detta

är, l]^de i kxaft a^ hinnans ytterliga finhet
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•dl tf hydrottatiska lagar, emöjrigt, enie«

dan glasviitskan inneslutes af sclerotica och

leoi, och då vätskaa ej kan sammantryckas,

miste kammen kunna öfvervmna spänstig.

lieLeii i den mangialdigt fastare sclerotica,

för att^draga ieas närmade till retina. Li-

ka sä otroligt är det, ati, vid formförändrin-

gen i sclerotica af musklai nas åverkan, den-

na hinifti skulle haiva nog fasthet att qvar*

ktalla lens pa samma afstind frän retina.

liens bildas^ af ofäxgade härrör, hvars

hufyudstam framskjuter frän choroide<as ba-

kre del, niidi igenom globen. I>en nares

endast af ofärgade Tätskor, och saknar derföre
* vener, hvilka dessutom skulle hindra ögats

genomskinlighet. Hos fostret är lens nä-

stan' rund och rödaktig» Hos det framfödda

Sr den fullkomligt vattenklar, men, med ä«

ren gulnar den ochi förlorar i genomskinjig-

het* Af flera, dels invärtes, deis yttre, or-

saker Uir den stundom öpak , och förorsakar

dä ett slags blindhet, /kallad grå starr, eme-

dan den coagulexade lens synes säsom en
grä prick genom pupillen. Stundom hän-

der dervid, att synen min4skas,'utan att lens

blxfvit synbart oklar; i detta fall stelnar först

bak^dan, och nägra dagar sedan den olyck-

lige redan förlorat synen, blir den liel och

hällen gri. Nägon gäng ^har det liiLndt, atft

den i ett ögonblick blifvit ogenomskinlig,

t. ex. då krut blifvit aibrändt nära framför ,

ögat» dä kokande Tatteat blifvir häilsUöfver

^

»
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liufvudet, eller då man liliratt ^igbnen föt*

mycket heta vattenångor. Det är siråct att

fö^ilftfa kuru leAs zi dessa aagrip^s,* di

nan lätt förstår att värmet icke kunnat ge-

nom de yttr6 delarna till den grad medde-

las, att dess äggkjrite blifvit boagutorad* £a
•sädan ogenomskinlig lens är ännu icke un-

*

dersökt; det ar således svart at säga i hvad
tiUstind dess eoaguleirade massa -^befinner sig.

Glasvätskan, hurjM)rrvitreus, fyller önon.'

globen inuti, bakom iens. I>en ligger in-'*

. n-esluten i en fin cellulär väfnad, formerad

af en genomskinlig hinna kallad membi^na '

hyalöidea, ht^rigetidm deii vid fdrsta på-

seende liknar en gelatinös, slemmig massa.

Pressas den genom linne, så sönderrifvas .

ééliulerna, 6ieh Tätskaft uttiauisef^ HiMan,
som återstår pä Hnnet > är sä "geitomskiilli^

och tunn, att den icke synes, men kan

med en fin ting lätt ufipiyftas ifffaha linne-

dukefn. Liiager fnan . gkisvätslta^n i vatten,

blandas den icke med .vattn#t , iörr än
hyaloidM blifrit sänderrifren.
• ^

* •
*

". * -i 'ft'^ . • •

Glasvätskan har en ^immigare consi^!

iflehs, än vattemrHErsiqta^ 0ch nästan tamwk
egentliga vigt. Dem haft en' sadtaktig svag

smak/ Afdunstad lemnar den 0,016 af si{å *

vigt fMi ämnen,; hviUu» stöcita massa ut*

goies, liksom i TMten^tskiii, atf koksalts^

itri^taUer*. Alkohol upplös^.^dorajf koksalt,

jemte ett tydlijare spai af extrakt. ' Vm-

H •
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ten »pplöser Mdan föga^ ock Uls^geft fflJ

les icke aif garfämne, men reagerar svagt

med ouisyxa för kalkjord. jDen hyser hvar-

Jien rent eller foiiforsyrsdt alkali. J>et i

vatten olösliga är ägghvite. Jag fann den

i ett ii>rsök. sammansatt a{:

*
.

•

Koksalt med litet alkohol-extrakt i,42»'

1 vatten ioaligt o*02.

Agghvite . 0,16.

^Vatten 98940*

ioa»oo*
*

Den liknar således vattenvätskan till

«In sammansättning , med den skillnad, att

den innehåller mer ägghvite, hvilket re-

dan^ tilikännagifyes af dess större simmig*

k0t. < Blandas en nyss uttagen glasvätsks

med alkohol, så coaguleras hon i ytan, meq.

bibehåller sig imder hyaloidea genomskin^

lig. . Småningom genomttånges den .likväl

och om blandningen varit i full hvila, for-

merar den slutliga en enda mem)>rsik

Blandas glasvätskan' med sin hinna i vat*

ten, och uppvärmes lindrigt, sä samman-

•dragei^ hinnan och utfiressar vätskan. . Hin-

pan flyter upp, och dä *värmen innu ytteriv,

gare ökes, blir blandningen ogenomskinlig,

ach hyaloidea. sintrar ihop» till enUteamörk
priok af den osindsta knappnälsknapps stor*

lek. lögeu ägghvite fälles dervid ur yat-

4k4n* * "

'
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4MMv8tA*ftiit ändmäl )br att A^cm mtt

genomskinligt medium hälla ögongloben

fylld och utspädd. Denna vätika kan 'i^a
«nd€irkastad samma sjukdomar, som vatten-

vätskan. Den är rödaktig hos fostret, der-

af att dess ädror ännu genoaitcsengaB af xödt

liiod»- Membrana hyaloidea gulnar stundom
hos gamla, och deraf uppkommer den si

kalla4e grdna starren. Under bruket af en
med kräpp blandad fdda färgas den rödak*

§.46. /
%

Synen består deri, att 1jusstrålarne ^

jom äterstudsa frän upplysta föremal 9 con->

centreras .af ögats rundade form och af kri-

fitallkroppen, hyarvid bilden målas på nerv*

hinnan, liksom i en camera obscura. Cho-

roideas syaxt;a färg uppsuper allt öfverflö-
*

digt ljus, så att bilden, redigt uttryckt, kan
redigt kännas af synnerven, hvilken sedan*

meddelar denna känsla åt hjernan, Ijksom

^känseln, i vira fingerspetsar meddelar in«
,

trycket af 46 kroppar, sota de vidrdra. Man
har tvistat om orsaken, hvarföre vi icke se

*

dubbelt, äfvensom hvarföre vi se allt ypp^
Tätt, dä bilden i vårt Ögk står omvänd.
Det sednare behöiver ingen förklaring, och

det förra härrörer, derifrån, att båda ögonen
pi,eii gång gifva samma föreställning, lik^

30m yi <aed två pi^n höre blott ett Jjud*

• *
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Uer nerven intriinger 5 offongloben*, är

"nfrvliinnan kiinslolös för IjuseL, dess in?-

lopp sker derfdre pä insidan och nedom sjfIf*

'^a synaxeln. Den känsHgftste punkten ' sf
'

xetina ligger i synaxeln ocli formeras af

den gnla fläcken. Vrides det ena dgat Ii.*

lét pä sned af uträrtes påtryckning, eller

genom en ojemn rörelse i ögats musklar,

tå att Miden i detta ögat kommer att fali^

lyredTid den känsligaste punkten, så. se vi

genast dubbelt, emedan detta sednare ögat

ger oss en mindre redig känsla, och bilden

upptages på ett ställe, hvarifrän vanan lärt

oss att hänföra den pä en högre eller lägre

plat^S) eller åt sidan, allt efter beskaffenhe-

ten af ögats vridning. 'Genom vana kan
detta iter rättas hos yngre personer , me*
ra säHan hos äkire.' Vrldes ögat änna
fbera på sned, så uppko^nmter-vindbgdhet, u-

.

taiL. dubbel syn, émedan bilden nu presen-

teras^ i det vridna ögat på ett sä - Fdgå kän«*

«1igt« ställe, att detfs- intryck alldeles icke

märkes i jemförelse med det andra ögats;

en 'i^thdögd kan_ deifföre^, endast nyttja ett

öga i sender. Bå vi iietrakte föremål på
olika afstand, så spännes ögat derefter oli-

ka* af dess musklar, oeh eftersom sclerofictt

aammanpressäs , framskjutes cornea, 'genom
hvars spänstighet Ögats rundning föriindras^

[Felaktighet i denna rundning gör .långsynt*

het och närsynthee. Förmycken kullrig.

het sätter focus framför retina, och förmyc
ken lägger den bakom henne; det förra ut*
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gör »äfrsynthet , och det ' sediiare langsynt»

het, till hvilken sednare vi dessutom med
tilltagande ålder blifve mer och mer Ipe^

nägne. Undersökningen af Ögats olika form.

hos foglar, fiskar, och isyoinerhet hos amft-

bier, hyiUa stundom se i luften, och atundoni

i det 850 gånger tätare vattnet, gifver högst

intressanta, optiska resultat, men som li^a
* alldeles utom gränsen for detta arbete»

\ . . ^.47.
•

TSrarnt» *

Ögat omglfvee» emellan globen eeh benV
hålan, af cellulosa och fett, samt af nägramusk-
lar, ämnade att gifvadet rörelse. Framtill

bétäcken det af- égmlociltenY pä hvilkas iasL
da huden öfvergJr till slemmig hinna, och
blir rikt försedd med en mäng4 smä kört«

lar, tallade glandulse Méibomianm Pi dgats

öfre ocli yttie sida ligger en större körtel,

kallad tårkörtel, glandula lacrimalisy emedaa
Jian' är tårarnas förnämsta afsöndringsorgaiK

Man tror i allmänhet, att glandul» Meibo-
mianaB afsöndra.ett stadigt slem; af det föl-

jande skall man finna, att desse sannolikt Sfi

' "^en sä väl, som tårkörteln, afsila tåtlUr*

• Bet har yarit s'^årt att s;^mla tåramå^
i en för analysen tillräcklig qvantitet. Fourl
cjoy och V au q velin, som undersökt di>

m sammaasättf^ng^ erköllo dempi dsitM»^
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ut*

itt iperiottw, hvilkas Ögon tivådes tttrht i

Icöld, upptogo de utflytande tärarna pä .ur-

glas* Denna vätska är, efter deras upp- *

gift, luktlös, eu salt smak, och något 11^.

tet tyngre »än* ratten. Undersökt ined rea-

gerande medel, iinne.r man deri spär af al-

kaii och koksalt, men ii^ke af kolsyra eller

fosforsyra- Afdunstad vid lindrig värme i

torr luft^ bildar den en slemmig klump,

hyaxi man ser tydliga kristaller af koksalt»
.

Eftejr full Intorkning lemnar den 0,04 af

ett fast gulaktigt ämne, som till en stor del

ilr olösligt i vatten* ' Brind\i distillations--

apparat ger denna Sterstod samma produk-

ter, som , djurämnen i allmänhet, och det

återstående kolet lemnti efter förbränning

mtron, koksalt och spär af fosforsyrad kalk.

I detta hänseende tyckes tårarnas sammäu*
eåttning vara likartad iptA glas- och vatten-

vätskans, hviiket änrtu ytterligare bekräftas *

af deras ändamål. Tärvätskans efter afdunst-

Xiing i vatten olösliga ämne skiljer sig lika-

väl ifrän ägghviten, som i de båda ^ndra
innehål lé^s, derigenom att det icke coagule-

ras af kokning eller af syrorna, då syrsatt

«altsyra undantages. Utsättes tärvätsuii i

en torrlufl» på ett flått kärl, tiii frivillig af-

dunstning, tä förbytes det deri upplösta äm-
net, hviiket jag vill kalla tarämne^ genom
luftens åverkan , till ett gulaktigt slem, hvii-

ket i alla hänseenden förhåller.stg som snor,

(muens nasalis). Vi 'föreställe o8$, «tt detta

ilkox genom iäip^ii^ets syrsättnrng, hvar^d
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tillika vätskans alkali mättas af luftens kol-

syra» En nära dylik iörimdring undergå
tärarne äfven i saccus lacrimaliSy dä deras

5>flopp (lerutar nAi^ot längre bllfvit Jiindradt,

sannolikt genum inflytelser af det syre d«
uppsupit uuder sitt vistande på ögats öj^puä

yla.

Tärai-nas ändamål Ér att beständigt hål^^

la hornhinnaas yta fuktig och glänsande,

samt att derigenom tillika lätta egQnlockens

rörelse öfvér' dess yta. I>å deras secretion

upphörer, förlorar hinnan sin gtans, hvil-

let ganska mycket bidrager till ögonenå
bristning mot döden. * Tårvätskan afsilas o«

tipphörligt, och stär ganska liten tid qvar h

ögat, hvarefter den nedflyter genom en ka«

nal, som formeras af ögonlocken mot cor«

nea, fran den yttre ögonvrån, som ligger

litet högre, till den inre, der de af tärpunk-

terna uppsnpäs och införas i saccus lacrimaV

lis, hvarur de sedan, genom ductus nasali?,

nedilyta i näsan. Täppes hålet i tårpunk-
• ren, så nedflyta tirarne från inre Ögonvrån,'

^

öfver kindbenet, och förbytas der smånin-

gom i etc snorlik t ämne, som på sidorna

torkat till en sprucken Aernstenslik massa*;

l>enaa sjuklighet kallas tärfistel. Dä un-'

der sömnen en större mängd tårar afsön-

dras, än som af tårpunktexna hinna bortför ^

ras, utsipprar en del deraf emellan ögon<^

vrån och torkar till en liten bexnsteasUI^

knopp, som fastnas i ögoiivxåa*
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Luktens organ i näsam^

Xiukten bestar i förmågan att känna St-

ikilliga ihblanduiugax ai' i rimmande , dels

gasformiga 9 dels uppslammade, ifjxmea i defi

luft vi andas, "och den* är för somliga äm-

;Den till d^n grad fi,nkäu$Ug« ätt den upp-,

täcker dem i en så hög grad af tunnhet

och fin fördelning, att det öfvergär all vår

föreställning. Djuren äga detta sinne långt

luUkomligare, än menniskan, och de behöf-

va det mer, än vi , emedan det anvisar rot

djuren på otroliga afständ deras rof , och be-

i^ämmer för gräsätaadt hyiika växter dle bö-

ra undvika»

. JLuktens organ är näsans inre hinna,

membrana Schneideri-ana, som i näsbororna

öfvergår från corium till membr. mucosa, och

öfverkläder näsans inre, af ojemnheter gan-

ska mycket utvidgade, yta. 1 denna hinna

utsprider siig luktnerven, och, så till sägande,

känner den genomfarande luftens beskaffen-

het. Den är en skildtvakt för lungan, lik-

som den i förening med smaken är det -

för magen och. tarmkanalen. ICemiepi kaji

om det inre af dess förrättning lika litet

upplysa oss, soin om nervernas förrättnin-,

^ar i allmänhet. Jag skall således här up^

pehälla mig endast vid den vätska, hvaraf

dwna hinna fuktaSf
9

%

v' '

I

•v
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Snor. Mueus iNasalii.
^

Snören, sådan den utkommer ur näsan,'

• ^r, efter olika omständigheter, tunn, sleni.

niig, tjock och gul, eller i fast form. Des-

sa' oUka tillstånd synas endast härröra a£

dess längre eller kortare uppehåll i näsan»

och de förändringar jjen derunder hunnit

undergå genom luftens åverkan. Den af*

söndras på näsans inre hinna och på de$s

olika fortsättningar hela luftgången utföre,

oaktadt den i luftröret begynner visa några

skiljaktigheter. * I naturligt tillstånd samlas

den endast i smä qvantiteter, och tyckes va-

ra 'ämnad att i ganska ringa mängd uttöm-

mas. Vid vissa tillfällen, såsom tinder snuf-

va, eller då näsan retas* af köld, eller af syr-

satt saltsyregas, afsöndras den i större qvanti-

tet, och man har då kunnat samla den i till.

räcklig mängd för analysen. I>en har stor-

lie eg. vigt än vatten , och fäster starkt på
de kroppar den vidrörér. — Nyss , sno-

.

ren är afsöndrad , är den ofärgad, flytan-

de, af en skarp salt smak och utan lukt.

Bfter någon stund blir den segare, klibbig, '

och lemnar efter intorkning ett fast ämne»
Dessa förändringar arg sig lika, antingen

de ske i näsan, eller utom kroppen. Un-
dersöker man den tunna vätska, som utfly-;

ter i köld, eller vid början af snufva, så fin- -

ner iizn deri tamma beståndsdelar» åom i
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tårarna^ oah dan- förändring den i lläsaii ef»

ter secrction undergår, hvarvid .den förvan-

dlas iili d^t slemmiga ämne, som vi kall«

inor, är' fuUkcmiligt lik den , som tårarM
under deras frivilliga afdunstning undergå,

i dppna luften. Undersöker man den slem«

miga snören, isä finner man deri samma be-*

^^åndsdelar, som i de afdunstade tårarna,

'nemiigen slemmigt tårämne, koksalt oci&

kol sy radt alkali, med spär af fosforsyrad kalk

och fosforsyradt natrqn. Att den slemmiga

anoren är mera concentrerad, än tårarne, kam<-

mer icke deraf, att den afsöndras sådan, u-
tan den förlorar sitt vatten genom af-

dunstning under andedrägten* I>eraf föl-

jer , att snören i första början är en tmin

,

med lärarna likartad vätska, som , genom
vattnets afdunstning, tårämnets syrsättniag

och alkalits kolsyrande under andedrägten

,

förvandlas till sleinmig snor. — Detsamma
tyckea äfven vara händelsen m^d slemmet

i luftröret, då man undantager det blågra,

hälft genomskinliga slem, som afsöndras af

små, i luftröret belägna, svartbiå körtlar

hvars ändamål ännu är okä^idt.

m

'Då snor fSr torka i luften, formerar

den ofta små glänsande fjäll, och liknar de
glimrande spar man finner efter iglar eller

snäcl^r* X«emnad åt sig sjelf i li^ften,^un-'

dergår den écke på länge någon förruttnel-

se. X dftta fall skiljer den åig från tårar-

aa*
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S^; TÉten ^étU St jtfvea hifndelsent med dem*;

fiedah de blifvit genom syrsattning förvan- *

tUade i Snören förmår likyal icke

^tt jkydda andra kroppar fdr röta* .
<

Med Vatten förhåller sig snören •säsoin

slemMg^i^tårar; slemmet, är olösligt, till oéh
>ned svart att blanda med vattnet Xo^
kad med vatten tyckes den farst lösas, men.
ädnderrifves endast af kokningen, och fälles

eedan, dä vätskan under afsvalnlng kommer
i hvila. Vattnet upplöser deryid snörens

.«lkali och isalter^ Goncenlrerade syror, £

ringa mängd tillsatta, coagulera den litet ^

^en i större mängd upplösa de den åt^|
ned olika imancerade färger,- *eftér syrornas

"Cflika natur. Svafvcisvra gör den purpur»

xöd t>ch tunnflytande, salpetersyra färgar

"den gul, oeh sfLksyTa» af hyiUceji den^ lät»j

JJtjurkemien. ^. Dei* * J ^

jÄg håt här ^finra, att shm icke är efi lö"?nin^*

i vatten, i detta fa^ skulle det äfven lösas i

mer vattetf: utah det är én fast, olöslig kropp.
Mom liar den «ge)iskapen att sVälla, uppblötas

• >och mjukna i vstteih Det kan derföre icke Man
das med vatten på annat sStt, än att det fasta

uppsvällda ätnnet mekxmiskt sönderrifves. Sc*
dan detta skett, gar det icke mera tillsamman till

slem, utan ligger i flockor, till dess man tager

det på llitrum och låter vattnet afrinna, hvar-

vid de torkande flockorna Lter häfta ihop i y»
tan och biifva sammanhängande. Jemför här»

med hvad jag redan i det föregående imföft^DeL
tt. sid. 89. npU^

» *
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tast upplöse?, färgar den violett. Syrsatt

taltsyrå <ioagulexar den. Gaustika alkalier

sönderdela den och Utveckla ammoniak. Af
neutiaisalter förändras den icke.

Snören afsdndras af dé smi alemkört-

lar, SOE^ ligga i näsliiniians massa,- och öpp-

*na sig i .dess yta med sina sma utförsgån*

gar. Vid inflammationer på hinnan, d^ X-
catarrh i näsan, upphörer dess secretion, hin-.

nan blir torr, och näsan täppes. Då inflam>-

matiotf Iter ger eftér, afsilas den i långt

större inan gd, än förut, och blir, undér det

att kärlen återgå till sitt naturliga skick, .

gul elJer grönaktig, och rahrlik, af ska} so»
jag i Del. i., dels vid läran om inflämmatiott

i allmänhet, och dels vid vahr, omständli- .

gare anfört. Vid ändra chroniska sjiikdomar

pa näslunnan kan den pa-^oändligt många
.

sätt förändras, men intet af dessa är behö-

^

tigt undersökt. Vid 'Caries i tiäsbenen .äj:

den alltid blandad med grönt ' vahr af em
egen siank *). En m«iniska, .som inandag

«n med mycket syrsatt saltsyregas . blåndad
'

luft, far deraf snufva, elUt catarrh pl näs-

^) Då luftrörcts liincas byggnad och det slem,

hvaraf hon betäckcs, sä nära öfverensstammer med
näsans, så måste äfven deras sjukdomar vara af

lika inatur, med skiiUiad i symptomerna, efter de-

larnas olika lägeii.. En sjukdom ihställer sig

, Itkvsit på luftrörets 'hifina, som man icke obser*

verat pl nSsansV ncml. strypsjukan. btnnsi sjuk«

dom, som endast angriper barn, härrörcr deraf^

\
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ktnnåfi, Mldeles lik den MxA fas äf tempé»'

Iratur-ombyte. Detta harröier af gasens ver-'-

kan på hinnans kärl, icke, såsom kemisterna. •

i allmänhet synad trö, af l^iiortos syrsättnin^

genom den i nägra ögonblick inaiidade su*

gaseJi.

Snörens ändamål är tvafalldigt. Dels att

hålla näshinnan beständigt fuktiga hvarför-

Utan ilen icke skulle kunna fullgöra sin fdir.

rättning såsom luktens organ. Naturen liai^

deiföre öfverdxagit den med ett fuktigt äm-
^ he, J&otOi lät)ge behåller isitt vatten och neht

torkar, emedan den ligget på ett stjile

,

(der den genom luftens beständiga öfverfajrt

inäste Bmåningötn UttotkaS. Dels tjeiiar snö-

ren att uppfånga och fästa damm öch andrå

1 luften uppslammade ämnen, hvilka annars

I^LUlle inkomma i lUögotha och småningom '

6armla sig dét, kvataf ändedrägt^n slutligen

skiille blitva betydligt iidanJe. Denna för-

/ xättning tillhdrer äfyien slemmjpt i äspéra

Sirtferia, bch båda arö i detta hänseende be-

stämda att uttömmas, sä snart de blifvit me<I

dylika ämnen utblandade. Genom näsans

Sooinga blikt vridna kanålef , hvari den in»' •

* ^ Slit åe små ofärgncle ådrorna , under ett infläm-

taatoriskt tUht:'nd, öppna sina slutändar pa hin-

vHans vta och uttömma ett oföraindradt blodvat*

ieii^ hVafs upplösta trådämtic coaguleras i iutr

ten under andedrä^iiy och bildar,en småningom
tjocknande hinpa ^ bvaraf strupen^ sm&grenar slut*

ii^n täppas och den sjuke qväfves. s-
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ändade luften inSste spela omkring; frtAii

denna af en sä vidlyftigt utbredd slemmig

yta, att största delen ai* damm hinner fästa

.
«

* sig deri , innan luften l^ommer i lungan.

Man kan se delta tydligt i ett rum-, der

lampor brinna oklart och med rok: der upp*

-slammas i luften ett oändligt fint fördelade

ioldamm , som fastnar i näsan under ande-

diägten» och hvaraf snören blir svart* Var
detina rök omnig, så svärtas äfven slemmet
i luftröret, och uttÖmmes följande morgon, mer
eller mindre svart* Denna förrättning hos

slemmet' i vågarna för andedrägten kull*

kastar alldeles Abildgaard's skäl emot vät

theoii om andedrägten, att lungorna eftejr

några års lefnad skiUle uppfyllas och tappat

af damm.

6rat. Örvax: Cerumea»
«

Örats byggnad är ganska konstig, äm*

nad att genom ljudets brytning concentrerä

det på- hörseinervén, men denna* mängfall-»

digt sammansatta förrättning är hvarken till

alla sina omständigheter fullkomligt känd ^

eller ligger den inom kemiens områd^
l>ét enda, som vid detta' organ väcker ke*

miens särskilta uppmärksamhet, är örvaxet^

hvaraf den yttre örgängens insida betäekes.

Det afsöndras ur egna* små körtlar, kalfäd#

gtandulas ceruminoss, och framtränger ui dOr
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- tas gSngar i sma ljusgula droppar^ söm hnf^

va consi&teAB af en tjock olj^ JDessa tjock^^

«a innan korrt , oeh bilda eu stadig, klib«.

big, gulbrun, stundom i rödt fallande mas-

sa* Orvaxet har en bitter smak, men in^

gen lukt. Det liter i eld. tända* sig, titeh

brinner med låga. Pä glödande kol smaU
Cer det, pöser, utstöjter en hvit ammonia-

Judisk och tillika något aromatiskt luktande

ftnga, som är mycket olik den af andra brän-

€la djurämuen, och lemnar efter sig en li«

ten portion kol, som svårlijsw liter föf^

yandla sig till aska*

Örvaxet är sammansatt af ä^hyiteoeli
ett eget bittert fett. Vi hafve dess analy»

af Vauqvelin. Blötes det i varm alkohol,

fti länge denne färgas, si upplöser den 0,695.

af dess vigt. Afdunstas deHna upplösning,

tå återstår ett oljaktigt, i vatten olösligt^

brungult ämne, som sätter fettfiäek pä pap«

per, smälter lätt, tänder sig. och förbiinner

utan lemning. Det löses trögt, men fulU;

komligt, i kall alkohol ; lättare deremot i naf^

ta^ samt i feta och flyktiga otfor. Med al*:

kalier ger det såpa, hvilken likväl icke lik»

nar den vanligssi —* Det i alkohol olösliga

0,375, blir i luften torrt och skört ,^ mjuk-

nar lätt i vatten, utan att lösas, men rutt-

nar lätt, sedan det är uppblott. Dat- löses

fiig icke fullkomligt i alkali. Bfter fiprbrän-

ning lemnar det ett kol, som svart går till

mika) pcb lemnar di lii^t aatioa och jfosfor;
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fyrad kalkt — Jag upptager åeu^ Smiie

der namn af ägghvite, oaktadt.de Jtnställd^

j^r&öken ' demed id^^ ä4:q tiUräcUMia att pi?««

cist bestämma di^aa iiatur* •Orya:i^H bestit» 6&
4ei d^upa Yau^y^IiAil uppgift, af;

Brun, fimÖriU olja **) * 6s,5^
.

Qrvaxfit kaa Jäilge förvaraak utaa at|

iindergi förruttnelse, och bibeliäller sig, xiä^(

benen, Ijäst af alla djurärnnen. " ISletta kom-.

Ui^väJl d<i$af, att de.V Aaa.«hÅUei; Jpaindr^

Ratten, liA andr^^ djurämn^^ ty om det rifV

ves me|l vs^tten, sä, får man en gul emuU
sion, som snart ^uttxui:* och.aCsatter dä^ eiK

.af oljan 'i droppar pi ytan» Förvaran
^rvaxei i papper säe Ujppsu^ts olj^an, sjnaAin-*

^qm af papp^t^t^ .

'
.

"

t

Da örvaxet först afsöndras , bildar de^

ijusgui emulsion, som »edatA torkax i ö-».

tat* Stundom blir det sa torjct» ;att det foc«

irterar en härd propp, som alldeles täpper

jttr.e öxgåi^^i den kan da lätt åt^jp upp«

lösas, om ingjuter i öjf9t h^andnin^

af 3 d. ' rtandelolja med i d. terpentinolja*

». I
...

f) I d^o^t olj^ ntste afren örvi^iPeU ^ oketydiji»

p, talt^nhallt yar^ up{>tagfn^«
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Stundom ar orvaxets afsöndring felande; dem ^

Ilaa då lätt åtexstålias iMd electricitetea^

och med den nyssnämnda, oljblandoingen,

fivilken upplöser det örvax, $oi|l tåtppt gland-»

i^nas små utgåixgar*

Orvaxets ändamål är att hälla örgin*

gen mjuk, samt att afhålla insekter, hvilka

. alltid fastna \ des0 klibbiga Jiiassa ooh d<|u

das. Det uttömmes i gahska smä qvantit^-

ter o^h måste dcrföcQ hafva den egenska^ .

pen att emotstä förruttnelsen, då det lle^

•ständigt räkas af Iviften. Det finnes endast

hos djur, som h^fva låag i^r^ång,. 2>et sak*

derföre :hoa foglarna» ^ ^

*

Smakms^ organ pl tungan framställer

lor det näryajande injtet i kemidkt hänseén*^

de märkvärdigtv
, Känselns organ i huden

^kall jag i det följaAdei vid se«u:etion8>.orga<^

, In$trum^nten för afabndnngama* » . .
^

lag har redan i fdregaende 4el,. f»
^talat afsöndringarna , såsom delar af vät-

ajtornas aUmaaoÄ.
, omlopp. Jag skall här

emtala dem .•fAmm. *. nutrument ^ f$c kdiQxsJ»i^

processer* HyJ^rt och. ett afsöndringsorgan

he;:eder ur ^en g>emens^amma blodmftssaa ^tc

€|g9l Modet ger «u^'

«

v - • *

* *
Digitized by Google



dimaterier, som^ i kraft af organets fbrm och

saxnmansättniBgy c^likc förarbetas; sa t. ex. ger

Icfvern galla, parotis spott, o. s. v. Men jag

kar Aiimat, att den egentligen kemiska pro-,

cess, som härvid föregär, ifvensom de krafiA

ter, livaraf den bestämmes, äro okände
,
ocl^

kunna sannolikt aldrig fulikcuyiligi uppdagas^

^ Afsöndrings-organerna äro följande : tar»\

iörttlny glandulit meibomiqnm , sfottkönlame^

mandlwrne, ^9aa> - kÖpHoFne-, mjöik^kéräame ^
*

lefvern^ pancrtas^ njurame^ prostata, tesdklur»

ne, samt hela systems af kör tiar ^ som i de
wlemmiga hinnornä inmslutas. J>e kunna' i

fysiologiskt hänseende indelas efter som de«»

xas vätskor aro bestämda att directe uttöm-^
• *

]ttas'(excretioiierX ecb i sädatia, som pä nS-!

got sätt skola användas till kroppens behof
(secretioner)» Till de .forra höra huden

,

utduiistningm, mjölken, och jA vkst sätt*

äfven säden. I anatomiskt hänseende kun-'

na de indelas i arteriella och yenösa. TxU
den sednare kiassei^' herer endast lefVern,

då alla de andra äro arteriella. Jag har re-w

dan i detta hänseende omtalad lefverns skih

jaktighet från de öfriga afsiöudrings-organer-

xuu {Sidn 43* X>. s)«
'

De arteriella aisdndring^organeraa äro

antingen tvenne motsvarande, säsom spott-

kortlarne, njurarhe, eller ligga nde ^ä' midt.

uti. kroppen, a<t «deras halfdelar ikuiiha utgö«^

ra detta partal 9 såsom prostata och panCréai*

Digitized by Qij



«35

J>a den ena skadas, eller hindras i sin för-

rättning, fuilgäx den återstå<^nde badas kall,^

pch tilltager deruilder sminingoin i massav

'Åtskilliga af de arteriella afsöndrings-orga*

nerna äxo i hestäudi|^ verksamket, t. ex. nju« *

rarM , hud^n , pancreas; andra äter äm stxitin

dom i en ökad verksamhet, och deremellan

i nästan fullkomlig hvila, t. ex. testiklarye,

mjÖlk-körtTarae y och tUl någon del äfyen
spoCtkö^tlaw^i

^ Afsdndrings-organernas iara vKfltiad Sif

ganska olika, och sannolikt beror de afsön*

drade ämnenas, skiljaktighet till en stor. del

pä denna olikhet/ De omklädas utpä af en
egen hinna, hvars kemiska natur öfverens-

stämmer nred deu tätare cellulosansb I>eii

inre masaan kallas organets farenchyma. I>et

består dels af mindre körtelgryn, som aC

<:eUulos;(n sa,mmanbindas till en gemensam
större kdrtel, t. ex. tirkörteln, pancreaaöcli

^pottkörtlarne; dels af en likartad, jemnt ut-«

delad massa, såsom lefy^in och njurarnei

dels af en seg, hinnaktig väfjtiad; sbm ISteiT

sammantrycka sig emellan fingrarna; sädana

äro prostata» mandlarne och stemkörtlarnet .

Testiklarne o<^h mjölk-körtlarne hafVa en e;

gen byggnad, som icke kan jemföras med
någon, äf de omtaläde* Secretions-organer^

iias. kemiska •ammamsättning är ännu alldeV*

les icke undersökt. Ådrorna, soia dit ingaj

dela sig i ];eproducerande och afsöndrande t

Se ' (öm uadethäUt örgandlT vä&xftd;

• /
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fedn^re förrätts ' afsöndringarna, och bida

äro en omedelbar fortsättniuj^ fran de iulo-

paude pulsåderstammaroa. I>e ingående

neryerna dela sig till Utgrening och förrätt-

ning pä sarn/iia satt. Som kunskapen om
*liyad anatomiea upptäckt rörande dessa or-

gaiiei:r egna byggnad icke bidrager att gif-

va oss klarare bei^repp om afsondrings-pro-

cessons besi^afieaiiet, ^4 ^ar ja^ det förbi.

Dä man med en allmän öfverblick jem-

iorer de af&ozuliade ämnenas natur, sa hn^

ner man, a) att de alltid innehålla ett äm*
ne, livaraf de caracteriseras, och pa Ha arS

kemiska förhållanden man tydligen igeu«

känner drag af tradämnet eller ägghviteni
t. ex. galläranet i gallan, osten i n:jöJken,

de e^aai ämnena i säden, spouen, tårarna»

4igat8 vätfkor nu fl. och sjelfva urin-ämnet,

tom jag framdeles skall beskrifva, sa olikf

^et annars är ägghviteu, behåller ännu till

en del tr&dämnets caracter, att med syror

^ifva svårlösta, syrliga föreningar, b) Detta

nybildade ämne är upf^iost i samma vatten^

som förut höll det ditflytände blodets* be-

ståndsdelar upplöhta, och innehåller derföre

«amma qvantitet af oorganiska ämnen, t* ex.

koksalt» som det inlöpande blodvattnet. Hall-

te n af natron rättar sig ouast efter mäng-
den af ägghvite, eller a^ den caracteriseran-

de hesiandsdelen» som det afsöädrade inne«

häller, och det causiika natronet tyckes helt

Qdh håJUiC tilituixa detta ämne. q) I e&crcK

• • k

0

» •

«
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tiönerftt Sr detta natron mättadtmed €fA i^}

ra^ stundom ända till dfyerskott t; .e!K. i

mjölken, svetten, ur.inen. X)§nna syra är

trftast en blandniag af en atom fosforsyra/

af bensoesyra o^h mjölköra. Att den äfven
skulle vara ättiksyra ar föga troligt, oak->

tadt Thenard^sökt .beyisa, att utdunst-*

liingens syra är ättika. Denna , fria »yra

innehåller alltid en portion benjord, ocli.

. tttindom ftfyen litet jern upplöst, d) In*

gen secemerad vätska är mera 'concéntrB-

rad än blodet; åtskilliga ärö lika vatten-

lialtiga 't* ex. gallan och spotten, \andra

ter aera'utspädda t. ex. tårararaa.

Dessa anmärkningar äro flyktigt upp*

kastade, efter de fä undersökningar jag å

detta ämne haft tillfälle .att sjelf göra. Dl
flera af de secernerade vätskorna blifvit

noggrannare analytiserade, än hittils skett,

och alltid jemfiirde med^blödets samman-
sättning och secrellons-organets paf^enchy-

ma, samt vätskorna I dess sugädror, skall

tnan säkerligen komma dessa fördolda pro-^*

cessex något närma^ på spåren.

7ag har Öfverallt omtalat - secreti At«

organerna, der deras vätskor haft något lie*

tydligt inflytande, och jag skall längre fram
iifven omtala de äteicstaende, der de inia-.

j:essera« Här skall jag endast beskrifva^



• «3*

Utdunstnitigeiiy ned dess wgan Huden;
och Urinea, med dess afsöudriogs-orgaa

j^uxaiua.

• • •

Is»»

Hudtrif •

'

Djurkroppen betä^kes utpi af ett tjockt
^

^kinn, kaliadt Had^ ämnadt att skydda da
inre delarna d|för' luftans och andra yttre

tings åverkan. Jag har vid de slemmigaj

hinnorna oxptalat, dess foxtsaUuing tUl kröp^i

peiis inre delar. . ^ <

- \ • Hos de flesta djur sammanhänger hu*.

den med inasklar, hvarrned djuret" efter be-

hag »kan sätta den i rörelse. Hos menni*
skan finnas desse endast i an sigtet och fram
pa. halsen Den ofverdrager kroppen ocli

följer nj^ga dess foiin^ dock så, atl vissa in-

sänkningar icke märkas, så länge de under
huden fyllas af cellulosa, och blifva först

synliga hos magra, eller efter hudens aftag.

ning. Huden . utgöres af trp.nne särskillta

delar, den cgetitlif^a huden (corium), som lig-

ger naxmasc kxoppen , M a 1 p i g h' s nät (zete

mt^^%nin)^ och öfverhuden (epidermis)^ som^
ligger ytterst.

i
•

,

f »

I. Den egentliga huden har pä olika..stäl«'«

Jen olika tjoc^ek; d^u tjocj^are j^i xyg".
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jgén, ¥n på nagen , tjockare hoi inaim6n« an
iios qyinnan, o. s. v. Dess vafnad beståjr

af en oäiidlig mängd smi, fina trådar»- sont

)>ä skiljaktiga jställen aro olikt tydliga. J}%

korssa hvarandra i alla möjliga rigtuingar,

och lemna en mängd smi öppningar. emeU
lan sig, hyiika pä hudens insida äro vi*'

dast, men blifva trungaré mot ytan. Dessa

häl gä icke rätt Ut, utan på sned, deraa

jnellanrum * fyllas med cellulosa, ht^ari ^ do
xör ocK nerver framtränga, som fullgöra hu-]

^ens fönättning i
såsom excretions - och f^r-

himmelse-orgaA. Kunde man«hefria hudea
fran dessa, sa. skulle man finna dess väfnad

lik en hn sikt* ^) Desse hbrer, hvaraf hxxJ

den ät sai^manväfd, tyckas vara af samma
natur, som senornas trådar. Huden torkar

lätt, blir gulaktig och hälft genomskinliga

VI liket bitr. den först rddaktig, sedan fal-

lande i grönt, och slutligen mörk. Blötes

den I vatten, så att den blifyit fullkomligt

.genomdränkt och -uppmjukad, och sedan ko*

k:is, så upplöses den efter hand under kok»

ningen till lim» ,
*

,

X>ét m^sta snickarelim förfärdigas geJ ^

txom kokning af skräden från hudar vid

^> Bi c hat berSttaty att han sett ett stycke hud,
heaaUdtiMn en kytkgglrd , på bvttkct ctllnlosan

- och ftdrorna voro förstörda, och oorinni' ensamt
Sterstod Mkt en siktduk. Detta är emedicxtid

4ckc det vaQii^a föxcuttnelse-fenQmcnet*
'
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garfverierna, oeh limmet Ut olika éttet fS

lika djurs hudar, så är t. ex. limmet af h-

fik^i^ hud långt lättlostaie , än af menniskans4

och limmet af dennas lättlöstare, an af oxenå

eller hästens hud- ''^). Kastar man en bit

färsk och fiåu cellulosa befriad hud i ko*

^ande vatten, sa skrumpnar dett, bojes mot',

sig sjelf och blir alltid Convex pä utsidan,

emedan mellanrummen, som bildas emellan

ttädarna, ärb stdrst på insidau. l>ervid åxi«

ner män epidermis upplyft i form af ea
^ängd små bläsor; hvilkas storlek varierat

efter spm liu<len Vid dödsögonblicket vat
mer eller mindre öfverfylld af vätskor. San-

ipiolikt härröra dessa af blodvatteni somjdd
fivaSi )^ärlen under hudens krympning fram«

pressa. TJnder kokningens början blir hu-

den hård, ^tyf, spänstig, tjockare och mia*

dre bred, men snatt begynner den blifva

gulaktig öch hälft genomskinlig. iDerefteif

upplöses största delen till lim, och eu gela*

tinös, skälfvande hinna, som äiinu har hU->

dens form, återstafj hvilken under etl

längre . fortsat^t
. kokning ytterligare fot-»

vandias i lim* Den erhållna lösningen ät

oklar, fuJl af fränskillda tradiga lemnlngar,

SQm troligen utgjort hudens små åderutgret

*) ^^sujn fann, att franskt lim innehöll fcft för-

ening af kalktvål och lim, som alltid letiinäs

• • olöst. Holländskt lim Ifctnnäde Jgghvite, och
blott det engelska vär rält cent ooh fritt Ci&tl'

• (räiniiiatide inblandniagari

•
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nlngar, hvilka icie' kunna förvandlas till

lim i kokning. JNötes huden i utspädda

syror, sä sväller defi*, nijuknar, och upplös-

ses, då blandningen upphettas. — Garfäm-

^ets egenskap att ined mtskiUiga djuriska de-

lar förenas till en i -vatten olöslig, oförän^

^erlig massa, som icke ruttnar, och som e-

motstir de flesta ämnens åverkan, här isyn-*

iierhét genom dess förening med huden blif-*

vit xnenniskan nyttig. Denna förening kal-

^ las läder ^ och den operaiiön, hvarigenom

lädret bildas af huden, kallWs garfning. * Jag

förbigår .den har ^ emedan den mera tillhör

. den techniftka' kemien , än den fysiologiska*

Äfvenså^ sämskning och carduans-^tillverk*'

iiing.

Malpigh^s Dät, féte tnucösiim, lig.

ger emellan corium och epidermis, och kan

svlriigen distinct skiljas ifrån dessa. Mal.
pighy, som först beskref det, ansåg det för

e*n slemmig vätskä, men sednåre undersök-^

Aingar hafva visat, att det är siutäadari^e af.

de kärl och nervet ^ som gehomttähga hu*
*

den för att här, på dess yta, fullgöra kin-

jséln, utdunstningen och absorption, så^att*

retB mucosum kan anseä «åsom hudens e-'

géntliga organ. I denna del af hudLii lig.

ger Qrsaken till dess i^ärg; den .är på Afri-

lanern * svatt , på Asiaten birun; ' och pä £u.

xopéen hvit. Huru den här ligger är os*

obekant Det är troligt, att den af^ättes af

iÉj^ltA I
»likasom färgen på choroidea, tj dea.
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tfllhfiriBi ktraiken cgriun» «llet «pideniu$;

Ilvilka bada ftro'. ofärgfde. Färgämnet är

icke kemiskt undersökt. Man bar likväl

liiniiit, ^tt den svarta färgen Hos en neger ^

tom någon stund hö)l sin fot i syrsatt sä\u

syra, fgISvann, ofbi foten blef färglös ellet*

gulaktig, men om några dagar äterkom fär*

£en lika stark, som fo^ut. Kastas ett stycka

Xiegerhud i l^okande vatten, sa får den ge-

BaBt en svartare ^ärg, hvilken den äfveii*

efter längvarig kokning behåller^ meh fär*

gen kan sedan lätt afi>karvas. Den mörkare

i^rgen uppkommer sannolikt af hudens krympa'

ning vid kokningen, hvarigenofn de sVartA

delarne komma hvarandra närmare. LShg*

Varig blötning i vatten, i utspädd ^svafvel-

tyra, i salpetersyra, i salpetersyradt siliPve^

förändrar icke den svarta färgen, och den
•bibehåliier sig till ocl^ med emot förruttneU

sen* Färgämnet pä Européens hud m<irk*>

nar i solen, detta åstadkommer hvad vi kal*

le solbränna* Man har deraf trott, att orsa*

ken till negerhudens färg vore solens Iver*'

kan; men detta är orätt, ij svarta födas

och fortplantas ^ven i värt klimat af svar^

ta föräldrar, och Européen blir, under lU

nien väl solbrand, men icke svart. Jpå en

del af jiätet med dess färg förstöres, kan
det icke äter bildas, och äi:;ret blir dérfdre

ofiiroadt. ILindernas röda far^ tlllhörer lik- i

väl icke ett sådant färgämne ; den beror, af

bitdets inträngande i nätets' härrör, ocli v^
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Urierar Uds éaiAma. individ ef^er olika kropps*'

tillstäad, passioner, o. s. v. Se nerver,

som .ioxrätta känseln, sluta sig i nätet^

likascMD de utdunstande kärleio', och. forme-

ra de smä firamstäende papiller, hvilka i

synnerhet mot iingerspeUaxiia. ock tåäQdaX||ia

äro tydlige. -

«

Ofverhuden^ Epidermis, betäcker det

ömtåliga nätet och skyddar det för luftens

Itkomit. I>en formerar et enda tunnt blad,

som öfverailt följer huden, och småningom,

försvinner 9 deic denna i. knepens inrp delar

ofvergär till slemmig hinna. Epidermis är

genomborrad af flera ^må hål, genom hvilka

dels håren framskjuta, och del»- utdttnstnin^

gens afsilnings-canaler öppna sig. Dess inre

yta hänger ganska fast vid huden, och det*

ta ökas ännu mer af de band, som håren
och kärlen bilda. Man afskiljer öfverhu«

den genom blqtning i vatten,- hvarvid dea
afskalar sig, och lemnar på den inre ytan

små utskott s^f de brustna kärlen, hvilka

icke ligga jemnt fördelade på ytan, utan

lemna smä mellanmm. På den lefvande

huden afskiljes epidermis vid alla ytliga

inilamm;^tioner, t. ex. efter spanska ilu»

gor och brännskador, ^då de små kärlen

utgjuta en mängd blodvatten, hvaraf den
ixppiyftes, samt efter åtskilliga utslagssjukdo-

jokXf i synnerhet Skarlakansffebern och M.e9s^\

lingen. JE^idermis är. sig öfvei( héla .Itrop**.

. ,PjurMmi€n. a. PfL _ . f6
* ta

•
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jlin titimneligeii lik, men pl insldorat %t
'

händerna och under fotsålan är dea flera

gSnger tjockare,^ än pä andra ställen, oeh

motstår éerigenom retelser af ^rämmand^
ämnen bättre; spanska flugor draga här säU

lan bläsa, oeh man fär stnndom se menni*

skor 9 som ösa smälta metaller med blottt

händerna. Pä dessa ställen består den aC

flera pä h^arandra ligganda lameller. —
Den* är fdga spänstig och brister lätt. Den
kan väl uttänjas, men återtager sedati. leka

tin förra Tdlume, hvilket man tydligen ser

vid spanska flugor. Dess väfnad är icke

trådig, utan kan anses såsom et jemnt hop*

hängande blad. Den har inga ädror ellec

nerver, *man kan icke precist säga huru den
genereras, och den bildas lätt på nytt, se*

dan den blifvit förstörd. Den är känsel-

lös, och fär icke eller känsel under inflam-

matoriska tillfälligheter, säsomsenor» bräsk^

«ch andrå känsellösa organer.

Epidermis blir i luften oförändrad.

Afrifven frän kroppen, torkar den något,

men återfår sina förra egenskaper, dä .den

fuktas med vatten. Man kan nästan ansa
den säsom et dödt dfverdrag, hvars iif Up-
phörde i detsamma dess bildning blef full-

ändad; den bibehåller sig derföxe lika pä
den döda, som pt den lePvande kroppen»
cfch är en af djurkroppens mindst förgängli*

ga delar. Man finner t/ttz den underligg,

gande huden förby11 i f^tVax, dä epider*
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BOkie ännu är ftillkomligt oskadd. Dm
genomtränges, sä väl pi den lefvande, som
döda kroppea, af vatten och vätskor, hvil*

ka derigenom komma, efter nSgön tids S.

verkan på epidermis, i en nästan omedeU
bar beröring med nätet, och kunna verka
pä« de nerver, härrör och sugådrar, sona

-här utsprida sig. Epidermis pä handens
och fotens insiida uppsväller härvidr, blir

skrynkKg, ogenomskinlig, och hvit. Blötes

den längre tid i vatten-, sä mjuknar den,

blir skör, eller faller sönder, men undergår
egentligen icke nägon förruttneke. I ko-

kande vatten skrurnpnar den icke, som hu-

den, och efter längre fortsatt kokning biit

den'skör, utati att likväl gulna , eller upplösas

till lim. Handens och fotens epidermis åt-

skiljes derunder i flera lameller. £tt stycke

torr epidermis 9 som hålles i ljuslågan, tltn-

. des lätt, och brinner sedan af sig sjelf, u-

tan pösning och den masklika ^rörelse, hvari

andra djurämnen försättas; den luktar af

brändt horn, och utkastar från kanten en
snängd af svarta, stundom brinnande olje-

droppar. Dess förhällande i distillation ät

okändt. Af salpetersyra färgas den gul

och löses .trögt, och blott till en del. Dop^
pas epidetmis i en föga utspädd svafvelsy- ,

,ra, si upplöses den efter en stund fullkom-

ligt. Uttages den dessförinnan, sä är den
.ganska tunn, genomskinlig ocb lik hinnan

på en lök. Af caustika alkalier och alkal^-

ijMut jordaxtw upplösea den lätt. jDexef käé-
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liaB både caustika alkalier och concentrerad

svafvelsyra lena för fingret , säaom tval eller

olja. Af kolsyrade alkalier blir den ofdii-

ändrad. Största delen salter göra den sträf

för känseln, medan den ännu sitter qyar

på den lefvande* huden. Åtskilliga metall-

halter, i synnerhet af guld, silfver och

qvicksilfver, förgå den, och denna färg bi-

behåller sig till dess öfverhuden småningom
afnötes. De färgor, hvarmed vildarne må-

la sin hud, och h^ilka sedan bibehålla sig»

fästas icke i epidermis, utan inläggas me-
4chaniskt under den i xete mucosum; och

di, delarne omkring, hvaraf färgen inneslu-i

tes, oupphörligt reproduceras, så ligger den
beständigt qvar. I>et samma gäller äfven

om de tecken, hrarmed sjöfarande stundom
•låta märka sina armar. — Af alkohol upplö-

ses epidermis icke, och den ingår ingen

förening med garfämne, hvarföreman alltid

med osiäckt kalk borttager den pä. de hu-

dar, som «kola garfvas* Ofverhudens ända-

mål är att skydda huden, och förnämligast

nätet, frän luftens och yttre tings äver-

^kan; den försvinner derföre pä inre orga-
* ner, der detta icke behöfves, och slemmet

uppfyller dess plats.

För att kunna afhalla verkan af utdunst-

ningsamnet, och af vätskor, som komma att

T&ka hudexx, är epidermis tillika insmord
med ett slags fett, hvarigenom vatten, som.

'gjutes öfver kroppen » afcinner i sn^ poK-:

Digitized by GoogIe



. «4I

lot, alldeles som ur ett med fett insmordt
glaskärl. Vi kalle den hudamörja. jDen är

»ärkligast pä hir • bevåxta ställen , sannolikt

emedan den der stadnar längst qvar.

finnes ömnigare på Negrens, än på l$\x»

Topeens hud* Pi insi^n af h«ndea- och
foten saknas de» aHdeles. Hvarifrån detÉ

afsöndras , är ännu icke tiriräckiigt underw^

aökt. Man bar trott, att* den hävrörde frin.

fettet under hudfen, som uÄ^vettade genom
porerna; men den finnes ömnigast, der in**

tet fiett ligger under huden, t. ex» på seto^'

tum. Sedan påstod* nan, att den afsöndra-

,
des af egna körtlar, som funnes öfverallt

latspridde i huden, oeh kallades glandulae

sebaceae. * Bi-chat nekar dessa körtlar, och

härleder hudsalfvan från exk exhalaUon, pä
lika sätt mm tnnat fetf^

Naturen af denna smörja är hos men*^

niskAii okänd. Man borde emedlertid med
någorlunda lätthet kunna finna den, ty vis^

«a menniskors^ hår är deraf beständigt så

MpfylMt, ^t det kännes iétt för fingrarn»,

och om man under deras hufvudbonad läg-

ger litet sngpapper, sgL blir det innan korrt

genomdrucket och liksom oljadt. Man ékixU

le med lätthet kunna uttvätta och under-

söka den« ' -

Åtskilliga djur hafva äfven en dylik'

*ltudsatfva, bland hvilka £året förnämligast

tBUmäfkex • sig , hvais ull deraf kSimes fet
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oeh imörjig för fingret. J>m Xr analytidenl

af Vauquelin* Bldte» ullen i vatten,

så upplöses större delen af salJ^van, och ger

Tättnel en oklar, mjölklik färg och egenska^

pen att skumtna, likt tvålratten. Afdunttadt

ger detta vatten ett syrupstjockt brunt ex-

tracx, af en akarp, salt och bitter . smak ^

och som fullkomligen har ullens lukt. Blött

i alkohol upplöses *ea del af extractet jned

xddbrun färg^ Ah upplösningen lemnar et-

ter afdunstning en genomskinlig hal äter«

stod af honungs, consi&tens. som lätt lö-

Ses i vatten. Blandas denna upplösning med
en syra, sä fälles ett gulaktigt ämne, livar*

af ännu mera afskiljes under . inkokning»

Set smälter under kokningen, och antager

under afsvalning utseende af ett brunt hartz.

Tillika utdunstar lösningen en portion ät»

tika. Den syra man till det feta ämnets
afskiljanée nyttjat, äterståf efter afdunstning

förenad med kali och kalk. Det i alko-

jhol upplösta var således en tv&lartad sbmf
jmai|sättning af kali, kalk och ett eget fett,

bvarjemte alkoholn upptagit ättilufyradt kali

#ch, efter all sanaolikhet, äfven saltsyradt

Icali. Denna tväl skiljer sig frän' vanlig

säpa derigenom , att den iqke fälles af kalk-

vatten, hvarmed deua iect ing&r en löslig

lörening.

Pen d^éa af ^Usinöijan, mm u^e
étes i alkohol , löses nu mera icke eller

.l^llkpi^Åftt jl vatten^ luaailexw» en 4jtti-
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Hl
femtie bidtty Mm icke blifyit' iåttrnzte MW
dérsökt. XrQsningen är rödbrun, och inne»

båller nfornämligast kolsyr^dt kali. . Hett*
kdlsjrrvde kali hlet Kkval icke afsöndradt

såsom kolsyradty utan har på ytan af ullea

och vader analysen dragit till^ sig kolsyrai

w luften. Derföre lemnaft en del af oljan

qrar på ullen, emedan den blifvit af kol-

syran* fälld ur sia förening med kalii^v—

-

Denr förlnst af 0,35 till 0,4^» ullen un«
der tvättning lider, tillhöxer nästan hel och
hållen denna salfva. V'a.uqtieiin fann, att

-fettet, som återstår på ullen, léke löses af

ainmaniak, meti väl af trålvatten, hvari

•likväl ullen spricker och klyfversig, om den
får ligga for länge. Detta händer äfven,

em den länge biotes i. upplösningen af sin.

4igen tvål, Iwarmed den vaaligea Licättas*.

Huden med dess olika delar är hos
fbstret gändca -olik den fullvuxna menni-'

skans. Till medlet eller slutet af andra.

' månaden är den blöt och lik ett limaktigt

Hfverdrag; dferefter begynner den fä nient

fasthet; men är vid födelsen knappt -j så

tjock, son\ hos äidre« Sen får efter hand
idn epi4ermis^ som hes fostret finnes ftilU

bildad, hvaraf deras mening motsäges, som.

•'påstodo, att epidermis uppkom af nätetj& tork-

liing i luftem Fosfrét ligger omgHvet aC

en vätska, som beständigt verkar pä huden,

'hvilken lierföre -äir öfve^drageu med en£si^t

«

*
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llmnig, der huden förinerav dupplieatuvv

t. ex, under armarna, bakom öronen, i knä»

vecken, gåunoUkt fox att hindra dfisa de*

lara MtminiaRVäxaiftde. I>en intager kelt ocln

hållet hudsalfvana rum hos fullvuxna. Om
den icke borttages nyss efter födeisen , sa

retar den till elt rotartadt utslag .Mh . hud*

löshet. EarniMorskor af tvätta det med ljumt

tval vatten, och.modrarne biand djuren af*

blicka det frän sina ung^r. JDeima amdaja

liknar nyss kokad tvål , ar livit, glänsande,

mjuk^ ock olöslig i vatten, alkoiioi ocJx

oljor. Gaustika aikalier ufiiilöia en del del^

af till ett slags tväi, som luktar och smakar

likt vaniig sapa^ ocli som fäiles af 8yror«

JKaatat detta ämne pä glödande kol, ta spr^*

iar det, som koksalt, torkar, svartnar, bräjqb»

jAes och leinnar ett kol , som svårligen gä#:

till aska. jLänge brändt lemnar det slutlU

gen litet gråaktig jord, som bestar af kolsy-

xadkaik« Vauquelin och £>uniy a, som un-

dersökt dess tammansättning, tro den *mr#
jblldad af ägghvite, som genom modervat^-

nets åveikan biifvit förvandlad i fett; dcM-

Sr likvöl aannplikast ,:. att den a&öadraa
iiamma organ, som. sedan bildar hudsmörjan
hoa äldre. — Då barnet biifvitÄamfödt, fön-

.byter sig hudens tillstånd, och uidunstnixf-

gen, som fibrut antingen icke kunnat ske,

ielicir på ett helt annat säjtt gått för sig, b^-

jtyliner au aiutas i 'yeijksa»ilj#<, tjiänge e^^ födelsen bibehåller huden ett slags mjuk-
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den tradiga vafnad^ns. Unga djurs hudar
äro mera lättlösta under kokning i vatten»

och Sre, säsotn fodämnen, lättare latt smälta,

då deremot till och med rofdjuren förkasta

gamla* djura akinnt * Huden tjooknar smä*

ningom, under det den trSdiga väfnadene

myckenhet tilltager, och foist vid 30 aret

har den fått sin fulla utväjcning. Vöi öfr.

jigt går dess tillväxande jémnt, utan visfS.

periodfi:, såsom hjos åtskilliga andra kropps*

delar, cMxh kärens utskjutande vid manbarv.

hetsären är en för 'huden främmande process^*

emedan de endast stickp, ^ig fram g^nom de

Jiåls som redan der finnas- Med ären a£.

tager cellulosans förbiilande i huden, den
blir sträLfvare, mindre mjukt styfnar laer

eftei: torkning, men mjuknar snarare, dä 4ei^

ä nyo uppblotes. Hären affalla lättare frän

unga djurs hudar, än f^ån äldres, och d^

aednares blifva i garfning ^tyfvare*' J>et Um»
nom . fäs af gamla djurs hudar , är meia mörk(
.oqh hardt, och bljr efter torkning mindre

^bindande. — Färgen i nät<rt förändras, mecl
'

rtiden frän ljust tiU mörkt, sä at!t den Iju^

^lifliga färgen hos ynglingen gfta hos guh.

.ben öfvergätt till grågult eljieir gulbrunt.

Epidermis är i moderlifvet redan fqrm^^'

rad, och bibehåller sig sedan oförändrad^

den tilltaga endasf i tjpcklek,, i sasmni^ C^t

«
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iRuiini absorptim och Utdumtningmi
•

Jag Kar nämnt, att tvänne för kroppent

%i<lbestind ganftka vigtiga fdrrättningar ^ ut-^

•éunstningen och absorption, fullgöras af nä-

tet under epideiinis. Absorptionen sker

längt starkare och fultkomtigare i alla Öfru

ga Helår af kroppen, än pä huden», men
den som här sker är af sä myckel större

vigt. Httru sogädrornas ytändar bär ligga

litdelade, är ännu icke afgjordt; det synes

cmedlertid troligast, att de icke genomtränga

^pidermis, oeh att således ingen absorptioii

Ican ske omedelbarligen frän kroppens yta.

Detta har gjort, att somlige af de sednare

Författare nekä all uppsupning frän huden ^

ech bemöda sig att pä mer eller mindre

timliga sätt vederlägga bevisen för denna

absorption« Detta' Ht erigtigt: bevisen Sök

denna uppsupning äro öfvertygande , t. ex*

verkan af contact -smittor, af spanska flugor»

mt qvioksilfyersalfva, af terpentin och andra
jnedicamenter, som, ingnidna pä huden

^

^öra samma vetkan, som då de intagas, e-

l&urn dea nu sker längsammare och svaga*

te. Den sannolikaste idé vi kunne göra

oss om absorption frän kroppens yta är, att

alla ämnen, som skola uppsupas, måste an-

tingen mechaniskt genomtränga öfverhuden,
éller ocksä, upplösta i vatten eller utdunst«

^^gens fuktighet I genc^blötaden, och £rai^
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deis deraf fuktiga insida uppsupas. Derföre
smittar t. ex. ick^ veneriska giftet förr, än*
det länge legat pä huden, oeh skulle ge-

nom renlighet alltid kunna afhåilas; derföre

aiäste ett medicament, som skall uppsupas,,

ingni^fcis oeh sedan länge vara \ contact

med huden. Den utväg X^äkaren hårige*

liom får till bibringande af medel, ' som deii

sjuke icke vill eller kan intaga, har i de
sednare åren väckt mydken uppmärksamhet,
och kunskapen om medicamenternes utväiy

tes användande har blifvit kallad Medicina
iatroleptica. Somlige Physiologer hafva

tillskrifvit huden förmåga att uppsupa gasfor-

miga ämnen frän den omgifvande atmo-

sferen. Jag har redan vid läran om J£m*

physerm. X). X«sid. 959, visat, att detta icka

är möjligt, med annat vilkor, än att gasen

förut blifvit upplöst i någon vätska, och på.

detta sätt flytande presenteras föt tiisgädror.

nas öppningar. Jag lemnar derföre deras

uppgifter i sitt värde, som tro sig med en
morgonpromenad i fuktig luft hafva blifvit

tyngre ''^), och Bichat's, som påstod, att luk»

ten af vädren från tarmkanalen antagit lukw

ten af lik^ seAan han Itoge viist^ts på ana*

tomi^alen* Man påstår också, at huden ab-

«) Denna uppgift kap pA dcf, sitt ^a;a .gruodad j
att desse personer vägt sig med kläderna, hviU
ka alltid i mer och mindre, man yeika som hy-
grometiska substanser, och såiecles i en fuktig

oph kali luft Jrioaa i W^tL . *
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•orberat mer om« nattea, än om dagea, hvai»-

töre man lättare smittas under sömnen.

Detta härröret uttryckligen deraf, ajtt nt.

dun6tningen« som af sängkiåderna qvaihål-

)es och uppmjukar epidermis, upplöser och

qvarhäller det smittande ämnet; och det

Jean icke ske med annat vllkor, än att en

fsikk ligger i samma sSng med en smittan-

de sjuk, eller i en säng, der en smittad ny-

^igerj. legat. £n txansapirerande hud smit*.

4as lättare, än en torr, och kan verkligen

angripas af luftformi^a gifter, då dessa af

svetten upplösas. —• JBruket af insmörjning

med olja mot pesten gagnar till äfventyrs

såsom preservativ mest derigenom, att den

oljade öfverhuden icke kan i»å lätt genom-»

blötas af utdunstningen eller andra vätekor»

som komma att raka den. ^ Den starkare

svettning, som följer pä insmörjningen med
<»lja, Uir i detta hänseende åtmindstone icke

farlig derigenom, att den kunde öka hudens
Busceptibilitet af smittan* Om svettningea

dervid tillika är af vigt fi^r pesténs botan-

de hos en redan smittad, säsom flere Xiä-

kare synaa tro, si är smörjningen sä myc-*

let mer välgörande^ Af det jag anfärt

finner man lätt, att smörjningen med olja

mäste vara ganska verksam att förekomma
^ alla sädana smittor, som ej meddelas genom

luften Qch andediägten*

Jag bör vid läran om hudens absorp-

tion anmäfka» att icke aUa lakmedel» aam
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litTärtes användas, TerJea genom ^ det ati éé
^uppsupas; mängden af dem verkar endast ge-

nom den förändring de åstadkomma på det

fftålle de omedeibarligen vidrdra, säsom jag

redan visat I. etd» io<.
f m

§. 5«-
%

m

Den omärkliga utdunstningen förrättas af

Vasa Nexhalantia. som Öppna sig pä ytan af

epidermis, och nvilka man skulle kunna anse

såsom utförsgångar från rete mucosum. JBe*

skaffenheten af de ämnen, som genom ttt«

dunstningen uttömmas, är hittills nästan all-

deles okänd. Af äldre Naturforskare, som
undersökt denna secretion, äro i synnethet

' Sanctorius, Dodart och Reit märkvär-

dige. Nästan ett helt århundrade igenom *

undersökte desse, hvar för sig, myckenhe*
-ten af de ämnen, som genom utdun8tnin<«

• gen uttömmas, och sökte bestämma deras re«

lativa mängd till de Öfriga excretionerna*

I sednare tider ätertogo Lavoisier och Se-

guier dessa försök. Den sednare inneslöt sig

i ett lufttätt foderal af taft , öfverdtaget mad
kautschuk, som igenkittades ganska noga

omkriag näsbororna och munnen, för atc

' lemna andedrägten fri. Öfver hufvude^
tillknöts säcken ganska hårdt. Ändamålet
med denna tillstälinixig var atc ånna qvanti<*

teten af det som afdunstade från Ittngam

särskildt från utdunsthingen ; ty då han vägda

>ig, så väl före försöket, som vid dess ai^a

I
t
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innan lian steg ur säcken, fann t^an vigcea

af lungans utdunstning, och dä han. sedan

steg ur säcken, hvars vigt var bekant, och

vägde sig, fann man hvad som bortgått ge«

nom utdunstningen. Af de fötsök desse

Naturforskare anställde fann man endast

det med visshet, att utdunstningen aldrig

är sig fullkomligt lik» att den ofta i vigt

ofverstiger urinen, och nägön gäng är rin*

gare; att den hos unga personer är ömnig^
re än hos äldre , och att dl utdunstningen.

aftager i myckenhet, tilltager urinen i sam*

ma förhällande i vattenlialU och mängd. De
funno vidare y att en frisk menniska, som
icke fettmar, återkommer hvar '^4 timme till

siu förra vigt, och att således iiki mängd
ämnen afsöndras, som det man förtär* Ui^i

der dålig matsmältning är utdunstningen.^

hindrad, man tilltager ofta 4 dagar i vigt,

och äterkommer först pä den 5:te till sia'

förra tyngd, hvarvid jemnvigteu mest å-

terscälles genom excrementerna. Dryc-
ken ökar i synnerhet utdunstningen, icke

de fasta näringsmedlen. En frisk menni-

ska utdunstar mindst under måltiden och
näst efterät; mänga begynna dä frysa, och -

huden blir knottrig. Under sjelfva mat-

•mältuingen når utdunstningen sin största

högd. Den. starkaste utdunstning är 39
gran på en minut, eller 40 uns pa dygnet,

och den mindsta är 11 gran i minuten. Ut»
dunstnlQgens fullkomlighet stär i ett sam-

luansatt. förh^ande af luftjei^s torrhet ocbu

•

*
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§£ MtiviteteA i hudens kätl. Detta
.
glllUr

likväl endast för en hvilande. Då utdunsu
ningen af röxelse eller andra ämnens äver*

kan uppjagas, samlas allt det, som^icke hin*

ner afdunsta, i flytande former, och utgör

hvad vi kalle svett. Detsamma händer, d&.

huden betäckes med vaxduk, eller nägot
'annat lufttätt tyg; den betäckte delen kom*j

mer då i svettning, derigenom att utdunst*.

ningen mechaniskt qvarhålies och hindratf

att >antaga gasform. Dervid förökas hudena
verksamhet af den tillika ökade värment*

éom af utdunstningen icke afledesi^

The nard samlade utdunstningsämnet pSi

det sättet, att han med hett vatten utlakä*

de en flanellsskjorta, som, efter behörig re-

ning från allt främmande, varit nyttjad i

dagar. Dem erhållna vätskan afdunsta»

des i retoit, hvarvid ett stinkande syrligt

vatten geck öfver. Den återstående mas^

san hade syrupsstadga, syrligt salt och nä*

got stickande smak. Efter intorkning fuk-

. tades den i luften. Den fälldes icke a£

kalk, baryt, ammoniak, kolsyradt kali, ellet

oxalsyradt kali; men svagt ^af galläple*

tinctur, och starkt af salpetersyradt silfver*

£fter förbränning lémnade den kolsalt. Mät^i^

tad med alkali och blandad med fosforsyra,

gaf den ättika, som genom ny mättning

ine4 alkali gaf ett rent ättiksyradt salt. The*
närd slutar af sina försök, att svetten inne*

mUe;r ixi ättiksyra » J|ol(saU, litet i^ppiC"
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Hå kftlk oeh fosforsyradt jera^ blandadt med
ett animaliskt ärune, som liknar djurlim och

upplöste i mycket vatten, — JDet äi likväl

af hans beskrifning tämmeligen sannoliktt

att denna viitskas lasta beståndsdelar hafva

likhet med den i alkohol lösliga delen af m]öU

Itens inkokade äterstodl I denna under*

fökning felas dock en hufvudsaklig del,

afgörandet om utdunstningen innehåller ni<

gra flygtiga, gasformiga ämnen , t. ex. kol-<

syregas, vätgas med kol, svafvel, eller fos-

for ,
qväfgas o. s. v«$ men Thenard tyckes

vid detta tillfälle hufrudsakligast hafva vändi

sin uppmärksamhet pä den fria syran. Ut-

liunstningens sammansättiiing miste ofta va*

riera, i synnerhet i vattenhallt, efter olika

* fijuten dryck o. fl. omständigheter, sä att

^en standom innehåller mer. osh stundom
jnitidre fasta ämnen, likasom urinen. Svet*.

ten bar dessutom en egen frän, oangenäm
lukt, och hos djuren finner man utdunsta

ningen under brunst-tiden stinkande och

<>riräglig. Omkring testiklarna luktar den
iÉ>fta säd. Pä de ställen, der huden bildar

dupplicamrer, t. ex. under armarna, , i vec-

ket mellan
,
nates, stadnar den ofta qvar,

Mh lemnar et brunaktigt öfverdrag. Svetten

i armhålorna luktar ofra starkt ammoniak,
ej olikt ruttnande urin. Jb'ourcroy och V au*
^ueiin funno ocksä vejrkligen i häst-sHö;
^om är den torkade återstoden af hästen$

f^tduustning, fosforsyxad kalk och uxinäm'*

. . - Ml
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. M. Hallex fann små samdlika kry«tallfr pft

glasbläsares hud. Fotsvetten» tom ofta sät-
'

ter sig emellan tärna, är en blandning af

utdunstningsäiane och damm från akoxna;

den skiljer sig i ' lukt frän svetten under
armarna, och är således sannolikt äfven till

sin sammansättning skiljaktig. Carradori
fann, att kött, som invecktadés i linnelap*

par, och öfver natten inlades under armhä-

len eiier emellan tårna, upplöstes nästan li-

ka som af magsaften/ och kanske kan man
tijlskrifva utdunstningsämnets lösande kraft

den hudlöshet, spm ofta uppkommer hos dem,
iom svettas starkt om fötterna, eller som stum
döm inställer sig mellan nates, då mau af myc-

ket gäend^ kommit i stark svettning. 8tuxv

dom färgas linnet af svetten rödt, blått,

>grönt eller gult. Det sista är i synnerhet ,hänf

delsen uader gulsot, och kommet af galla*

Det skall äfven hända under bruket af

svafvelaktiga mineralvatten, dä det troligen

förorsakas af syafvelbundet väte, som i ytan

af kroppen sönderdelas och afsåtter sitt

svafvel. — För öfrigt kunna beståndsdelar-

ne af utdunstnipgen, likiisom af urinen, va*

ra dels bettändigey som alltid 'träffas deri,

och dels. tillfallige uttömningar af inkomna
främma^nde ämnen. ^ Då alla omstäadig-

heter bevisa, att utdunstningen, utom vat«

ten, och kanske flygtiga ^} kända ämnen,
innehåller fasta delar, si måste dessa hoa

inenniskan stadna qvar i kläderoa, och hos
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djuren i liäret. Dessa ämnen fa icke mer
tipptagas af 'sugadrorna, och då de Icke kun-

na bortdunsta, fordras nödvändigt luftens

Stkomst till deras förstöring*, om de icke

annartf genom förruttnelsen skola blifva

farliga sjukdomsorsaker. Man finner deraf

lätt nödvändigheten att ofta ombyta linne,

i synnerhet under sjukdomar, och att emel-

lanåt i luften upphänga sidana kläder, som
Vanligen icke tvättas, samt att^ då och då

nyttja bad.

0
• 1* •

§• 53-.

I3c flesta af hudens sjukdomar tillhöra

egentligen icke dess väfnad, utan hafva

sitt säte i nätets små kärl* . Man uppger
likväl, att Elephantiasis, åtmindstone mot
sjukdomens framskridande, har sitt egent-

liga iäte i ' Cdrium* ' Utslags- sjukdomar,

t. ex. koppor, messling, scarlatina, ]?efor-

2nar, skabb o. il. hafva sitt säte i rete mu*
cosum, och utgöra^ af plikt beskaffade in-

flammatoriska tillstånd, af hvilka somliga

åtföljas af feber, andra åter icke. I somliga

iif dessa utgjuta kärlen endast blodyatteh,

t. ex. i pemphigus, inflammation 'af spanska

flugor; i andra bildas äter vahr, t. ex. i

skabb och koppor « och i andra sker intet

uf dessa, utan e|>idefmi8 aflöses småningom
från sin gemenskap med den lefvande hu-
den, dels i fjäll, säsom i ihésslipg och re£-

otsuur, dels i stora samlnaiihänga^nde stycke^^
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sSsom i scarlatina. En För hÖg temperaturs

åverkan liknar den af andra retaade äin-i

nen, huden rodnar, inflammeras ocli upp.

dragés i blåsa. Var varuiegradea aniiu hö-

gre, sa foi stores den och faller i kalibiaad^

^an har påstått, att huden *hade en egen-
skap att afhälla värmets åverkan, oc4i att

man derigenom kunde vistas i en tempera-

tur, ÄCMn vida öfverstiger kroppens. ' Det
är visst, att man flera minuter kunnat vara

i en lufty hvars värme varit *n ära -|^too*^l

ech detf^ kommer deraf, att huden, och

ännu mera luften, äro ganska dåliga var-

jneledare*' Tillika skyddar den derundex

förökade svettens afdunstning de uti hu«

ilen liggande kärlen för dean^i högre vär-

Miegrads åverkan.^

. XJtdunstningens sjukdomar och forän-

dringar, äro gj;aaden till de ilesta oredor

inom kroppen. Jag har nämnt,. att en bri*

gtaride utdunstnii/g ersattes af en ökad u-

rin. Men i. detta fall måste utdunstaingen

längsamt aftaga. Utsättes ^n transspi irrande

^ud hastigt for kölden, sa afsradnar ut-

4tuistningen tväjrt, ocb deraf uppi^prnraa, yi^

ett oss. obekant sätt, en mängd ^jukdomar^

X>etta hastiga afstadnande kalle vi förkyl-

kung» och deraf, förorsakas de A^sta febrar.

X>å en sådan förkylning sker på någon vis^

d^l 9 i grannskapet åf nägot ädlare organ,

blir detta vanligt iidande^t t. .ex. då bu-^

jyri förkyles^ uppkomlni^ diarré eller felak-
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tigheter i lefvern. Det behöfves dervid

icke, att kélden sträcker sig ända derhän,

att man betydligt kiinner den; oftast for-

kyler man sig utan att veta det, och kän«

de man det alltid, si skulle man lätt knä-

na förekomma dess följder, genom ett ljumt

, bad, och derpä ett svettdrifvande medel,

hvaraf Tätskorna föras till huden, och \xb>

dunstniugen åters^älifs. Alindskas tempera-

Cturen smänixi^om, sä kan den, utan skada

för kroppen, aftaga . ett 'betydligt gradtal;

huden sammandrager sig val, och utdunst**

ningen mindskas, men den upphörer icke*

Man kan säledes frysa, utan att forkylas,

och tvärtom. Dä nngon viss del af hu-

nden utsättes för en långvarig svagare köld,

sä blir den röd och' svullen. Var köJ(f^a

stark och hastig, sä blir ' delen hvit ocU
Jtänsellös, och om detta tillstind länge fort-

far, sä förstöres lifVet* Uppvärmes den ha-

stigt, sä uppkomma deri nästan dylika för-

ändringar, MMtt di en^la^om varm del ut-'«

sättes för en i samma förhällande högre vär-

xnegrad. — Sjelfva utdunslningsämnet är ofta

vnderkattadt sjukliga förändringar, hviika

likväl mera äro följder af andra sjukdomar,

Un orsaker till dem; man finner den pä. ät-

ikilligt sätt olika beskaflEad i frossor, rötfebrar,

i lungsot, der den mot slutet utgör ett af

de besvärligaste symptomer, och är känd
Bnder namn af collic^vatif-svett, m.fl*;mta
dä dess sammansättning ännu är okänd

,
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Ican kemien ingen upplysning gifvm embé-
skafFenheteii af de^sa förändringar.

Ofverhuden, som saknar kärl och n6r«

ver, är för sig sjelf inga sjukdomtr under-

kastad; men den kan i sitt sammanliang med
nätet yndergi åtskillig» förändringar, ti-'

som under vissa utslagssjukdomar. Hos da
så kallade ^vita Negrerna bildas och af-r

fjällas den oupphörligt i form af ett 'ljus*

grätt mjöl. — Liktornar tillhöra fel i Ö&
verliudens sammanhang med rete mucosum.
De u{4K^mma pi alla ställen, de!:r nägon lo*'

cal och stark tryckning utöfvas, t. ex. pt'

tårna; hos arbetare, inuti händerna; hos

dem - som bära tunga bördor, jA axlarna^'

o. s* v. De bildas derigenom, att de yt«

terstasmå kärlen af tryckningen dödas, hvar*

vid epidermis lossnar, och en ny derun*
der bildas, som med sin yttre yta sammanJ

' hänger med den förra; da tryckningea

fortfar, sker detsamma med den nya, och,

på détta sätt tillväxer liktornen oupphörligt.

Den smärtar genom sin hårdhet; detta kaa

likväl förekommas, om den. betäckes med '

' ett pläster, som qvarhäller utdunstningen

och uppblöter den. Den kan förstöras, om
anan ett par gänger om dagfn bestryket

den under plåstret uppinjuknade liktornen'

med salpetersyradt silfver (lapis infernalis)^

till dess att den bli|ver ^Udeles upplöst aC

ailfversaltet. Men den måste derunder all*

tid vara betäckt med häftplåster, emedaa

.4en annara skulle terka, hvarmed fräcmedt^
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jets ^rerjksamhet alldeles uphäfdes* Uudvi^
kände af cryokning toiekommet dess bild*

ning å nyo«
9 m

Kaglarne. Horn» «

tTos de flesta djur öfverg&r epidermis

i en hornartad massa, som, efter dess olika

Skapnad, får namn af naglar, klor, klöfTar,

born, o. §^ v« Naglarne hos menniskan
bildas af epidermis pä det siitt, alt, sedan

åei\' beklädt lédgängens yttersta hud, stiger
' .den fram på nageln till ungef<ir ^ af dess

längd, böjer sig der tillbaka inät, och for»

' Inerar en halfcirkelformig fåll, som synes

pa nagelroten; den gar så neddm nageln,

böjer sig der åter fram, och fortsattes nu
såsom nagel; på samma satt fäster sig of-

verhuden frampå fingret vid nagelns undre
sida, och fortsattes »äsom nagel. Derige-

nom bestar nageln af flera lager, som lätt

kunna åtslrtljas. I>et yttre kullriga, som
utgår ifrån epidermis vid nagelroten, och

sedan continueras till nagelns kant, är bak-*

tilt ensamt, hvarigenom nageln der är tun*

nast, men småningom lägger sig derunder,
det ena kortare lagret efter det andra, A
fttt det innersta, formeradt af fingerspet-

sens epidermis, är det ^kortaste. Man kan
betrakta naglarna såsom fördubblingar af
éfverhuden, i hvars ställe de Uetäcki deto

egentliga huden, * . . >
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'Naglarna tillväxa bakifrån; oeh om
medlet af nageln skadas, så afskiljei smä-

ningoin det främsta stycket, under det at

den oskadade bakre delen skjuter sig fram-

åt. För öfrigt gäller om nagelns vitalitet

hvad jag anfört om ofverhpdens.

I afseende pä sin sammansättning ocli

sina förhållanden till andra kroppar, likna

naglarne epidermis, med dan skillnad, att

de genom sin tätare väfnad vid kokning i

vatten längre behålla sitt sammanhang. I
bränning, samt till syror och alkaliar, idrhäl-

la de sig alldeles som denna. De hafva

en stor frändskap till ^åtskilliga pigmentar

och metalloxider, hvaraf de färgas på lika

sätt som öfverhjud^n, men färgen sitter

' längre qvar, emedan nagelns massa lång*

\ sammare afnötes och förnya^, än öfverhu-

dens. För öfrigt fö de af samma metall-

salter samma färg, t. ex« af salpetersyradt

silfver svart, af salpetersyradt qvicksilfver

mörkbrunt, af saltsyradt guld purpurrödt^

o. S. V*

Nagl^irne äro någon gång underkastade

sjukdomar, t. ex. då deras enkla blad vid

. roten skadas, lossnar den ^ främre nagels

och dör borrt, under det att en ny biidap

^ €fch utväxer; oftast händer då, att den njf
nageln blir mångfaldiga gånger tjockaref

ojemJpi, gulgrå och lik hqrn. Ben får di

liamn af kartnagd* X>eiip% olikhet t;^ef
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IcoTnxna deraf, att den nybildade, ännu spä-

da nageln fullbordas under yttre luftens

inflytelse, hvaraf den pa detta sätt förän-

dras. I>et kan forekommas, om den utvä.

xande nageln beständigt hålles täckt med
-vax, eller med en blandning af 2 delar hvitt

vax och 1 del venedisk terpentin. Da
nageln i friska tillståndet utväxer, bildas

alltid den nya nagelsubstansen bakom och

under öfverhudens fåli| hvaraf den skyd-

das föx luften.

Naglame äro hos fostret pulpösa, blif-

va sedan hinnaktiga,- och fä slutligen stad»

•ga, ehuru de äro ganska tunna. De till-

taga sedan i samma förhällande, som öfver-
'

huden, och blifva hos gamla tjotka och
hornlika.

- t

«

De flestä däggande djur beklädas af

hår öfver hela kroppen, n&gra fä hafva nä-

stan inga, och endast menniskan är deraf

fläcktals betäckt. På hufvudet är håret

vanligen längt,* rakt och fint, dä det dere-

inot pä de Öfriga kroppsdelarne är kortare,

tjockare och kuollrigt. Hårets färg varierar

bos olika menniskor. Hufvudfärgbrna äro
svart, hvitgult och iödt, emellan hvilka
gifvas oändligt många nuancer. Negrerna
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hafva ett becksvart, korrt och kiusigt .här,

och öfver hufviid är det här, som krusar .

sig, icke längt. ' Dess färg förändras med
å^en; i barndomen är det ljusare , mörknar
mot mannaåldern, och blir på åhlerdomen
grått eller snöhvitt. Pä vissa djur, t. ex.

^ haren, ser man håret ijusna om. vintern, '

men återtaga sin färg om somimaren* !— Hä-
rens antal ä^o ganska olika, vanligen är

det tunnaste talrikaste Efter WithoTs un-

dersökning äro de ^yarta håren tjockast och

sparsammast, och deremot de Ijtisa finast

och ömnlgast. Det enkla hårstråets, diame-f

' ter varierar emell%n oeh tum. Det
har mycket sammanhang, och bär ien myC-
ket större tyngd, äa en köttremsa af lika

diameter.

,
* Hären på kroppen likna hufvudets till

färgen, ehtiru icke alldeles till formen. IT«

tom de egentligen härbeväxta kroppsdelar- -

na, ögonbrynen, ögonlocken, nedra delen

af kinderna, läpparna och hakan hos mankö- '

net , armhålorna och födslodelarna, finnes

kroppen öfver allt glest betäckt med ett

• fint .ludd, som på estremiteternas insida '

och fram pä bröstet hos mankönet, stundom
utväxer tämmeligen långt. £akre delen af

kroppen, större delen af magen, ansigtet,

halsen och bröstet hos qvinnan, samt insi^-

dan af händerna och fotsålan^ beklädas ali^

djrig derafc
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I .hårvrxten ligger en betydlig skill-

nad e/nellan bada könen fl)deruti, att qvin.

naiis hufvudhar vanligen växa iangre än
mannens, och 6), att -mannens haka beklä.

dc« af skägg. Hos de flesta djur finnér

man, uiotn fodslodelarnes olika skapaad, nå-

gon skillnad pä den ofriga kroppen emellan

könen, hvaraf hanarne utmärkas framför

hoaorua, t. ex, hornen hos åtskilliga spe-

cies af hjortar. £n dylik kön - skill-

nad är äfven skägget hos fnenniskan. Det
har vanligen samma färg,, som håret, men
blek.es iätt af sorsträlarna och rodnar. I>ess

första utväxande har mycken gemeiiskap

ined fodslodelarna, och det framkommer icke

förr, än vid manbarhecsåren. Hos dem^
som innan denna tid blifvit snöpte, fram- /

kommer det aldrig.

Härrikheten hos mennlskor varierar

ganska, piy eket ; somligas kropp ar alldeles be-

täckt med hår, då andras har nästan ii^ga.

Härrikhet anses såsom bevis ])a styrka, oct

vanligen har en stark menniska en mycket
kårig kropp. I>å hårens ömnigare utvä-

xande tyckes åtfölja en starkare kroppsbygg-

nad,, och skägget helt och hållet beror af

sädens generation, så har man i sednare
tider tagit sig anledning till den förmodan,
att hårets afklippande iorsvagade kropps*

constitutionen , och skäggets afrakande mind-
skade manligheten. Denna omvända slut^

saus är origtig; ehuru man visst icke kaa
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jieka, att kroppens dagKga. förlust genoii|

' dessa moder okas med sä mycket, som for-

dras' till härens och skäggets utväxande pa

nytt. Men denna* förlust är säkert ganska
omärklig, i synnerhet hos den klass af nien-

niskor, hvars chroniska sjukdomar oftare,

kärleda. sig frän öfverflöd, äö. ifrån brist

på näring. • - ,
^

^

Hären uppkomma under huden, antin-

gen i fettet, eller, der detta icke finnes, i

cellulosan. Deras början är pmglfveu^ af ea
liten genomskinlig kanal, som följer deni

ända till ofverhuden, och slutar der. I
sin andra ^nda är den om böjd inåt, och
ger iiäret dér fäste. -— Håret ligger fritt

i denna kanal, ocli kan ganska lätt baki-

från^ utdragas, om fästet i kanalens inre

ända afskäres* Man finner déraf,^ att håret

ickfe upplyfter och öfverklädes af epider-

wis, såsom ätskillige påstått^ ty den skulle

i detta fail afsiitas vid hårets utgång ur
huden; eller också skulle häret befinnas o-

lika tjockt,* dä det uto,m huden sittande

stycket hade ett öfverdrag af ejpidermisf

men det förhåller sig icke sa.

^ Hären hafva tvänne olika beständsde*

lar: en yttre, som liknar epidermis, och en
inre märg, hvars natur är okänd, och som
man endast gissat sig till af några särskil-

da otnständigheter. Derigenom kgmmer hår

iret att form/ei^a ett cylindriskt 9 garuka fint
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xör. Håret har pa utsidan sinS fjalllka ut-

ftkott» som göra, att, dä roaa vrider ett

hår emellan fingrarna, skrufvar det sig små-

ningom alltid bakat. Till iriärge.is exi-

stens slutar man deraf, att hären i vissa,

sjukdomar, t. tx. ondskorf och martofvan,

uppsvälla, och, om de afklippas, utsvettar

en seg vätska, eller, nägon/gäng i maitoC

jan, sent blod.

Hären äro de sämsta af alla kända le.

clare för värmet, och siledes i détta häiise-

ende de tjenligaste betäckningar för kropps-

ytati. J>e äro äfven oledare for eleccrici«

teten, otfh kunna, såsom alla sidane, genom
gnidning blifya electriska. Vissa djurs här

spraka derföre oeh gnistra, då de strykas i

mörkret, t. ex. hästens, kattens, o. il. Fle

ta menniskors här blir genom kamning sä

electriskt, att det, efter hvart hasigt tag

med kat^men, kastar sig litSt och åtskiljes,

genom den electriska repulsion.

Håret har för icke JJfnge sedan blifvit

kemiskt undersökt af Vauquelin. Det iir

olösligt i kallt och kokande vatten, hvilkét

utdrager endast en ringa portion af ett äm-

Ae, soin falles af garJli^mne. Kokas det ä-

ter i Popiiu- gryta, si upplöses det, och
upplösningen innehåller olika producter,

efter som hettan varit öl i ka stark. Ju lä-

gre den varit, ju mindre är håret förän-

dradt af upplösningen. Af en stark hetta

1
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får upplösningen brun färg, vidbränd lukt i

innehåller kolsyrad
.
amoniak, ocU afsättex /

på Icopparkärlet ganska mycket svafvel. Om
hettan icke blilVer för stark, så lemnar

svart hår ett mörkt ämne olöst, som består

• af en^ svart, bituminös, i alkohol och alka*

' lier föga löslig olja, och litet svafvelbun-

det jera* £ödt här lemnar en rödgul olja^^

svafvel, och något mindre jern. Den sila*

de upplösningen af håret ar nästan färglös

och grumlas af coucentrerade, men ej a$

utspädda syror. Galläpple. tinictar och syr-

satt saltsyra fälla den i ömnighet, Silfver

svärtas, och ättiksyra^lt bly fäUes med birun.

färg, till bevis att vätskan innehåller svaf<*

velbundet ^te. Upplösningen kan icke fås

att genom afdunstning och afkylning stel-

na, utan intorkar till en klibbig, bindan*

de massa*

Upplöses häret i en lut af caustikt aU;

kali, som endast innehåller 0,04 alkali, så

har lösningen samma förhållande, och lem-

tiar samma återstod, mea utvecklar mera
svafvelbundet väte. Syror fälla det upplö-

sta, men upplösa fällningen äter , om de i
dfverskott tillsättas* liösningen har en o<

angenäm lukt, som den likväl i fria luften

förlorar, hvarefter dear endast behåller luk*f

ten af såpa. ,

Syrorna verka på håret olika. SvafJ

Velsyra esh .sa)tsy;c9 färga sig deraf rosen*
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töda, och upplösa det slutligen. Salpe-

tersyra färgar det gult, men upplöser det i

lindrig värme. På upplösningen uppflytet

ai svart här en sv^art, och af rodt här en

xöd olja* JBåda oljorna stelna under afsvaU
'

ninsr, och ntblekas jried tiden. Afdunstat

upplösningen i salpetersyra, sä fär man
inycket oxalsyra, och den syrupstjocka mo^
derluten innehåller ett bittert ämne, jern*-

pxid och sväfvelsyra, bildad af hårets svaf-

Veh Upplösningen af rödt här innehiller

ihindre jern och ifiéra sväfvelsyra, än dert

af svart hår. Syrsatt salrsyregas bleker hå-

tet först, och förvandlar det sedan till en
klibbig, génomskinlig massa, lik terpentin,

som har bitter smak, och tillin del losei

både af ' alkohol och vattén. • • *

Håret brinner med samma feaomen>
epidermis, och i distillation ger- det

likartade producter ttied andra djurämnen,
jnen mindre gas, och mer svafVel. Ber- •

i h olle t feck i distillation af s uns^hät
ig gr. kolsyrad ammoniak^ sj dr. 36 gran
vatten, som i början luktade ammoniak,
Ihén sedan starkt af brända här, 4 dr. 'vid-

bränd olja, 4 dr. 36 gran af ett glänsande
jernhalltigt kof, som med yttersta svårighet
förvandlades till askl, och ig gran gaser.

. Dervid hade han 2 dr. forlust. Den vid-
l^^ända oljan är lättlöst i alkohol, och brin-
ner iped samma Uflighet och' gnistring, som
iielfva håren. Då hår^t fullt förbxaxiaes

;

\
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återstår, efter Vauquelin's försik, 0,015
brungul aska, som innehåller jerii - och inail-

ganesoxid, fosforsyrad, svaivelsyrad och koU
syfad kalkjord, samt en märkbar qvantltet

kiseljoid. Askan af rödt här är mindre fiir-

ij^d, och innehåller mindre jern och maa-
ganés. Askan af hvitt här innehåller än-

riM mindre, men mau finner deri en större

gvantitet talkjord.

Då hären blötas i. varm alkohol, ut?»

drager denna två slags oljor, Jben ena är

ofärgad, och alFsätter sig under afsvalningen

i glänsande kristalifjäll, lik. vallrat, den
andra är färgad, af svart hår gijigrdn, ocli

åf rödt blodröd, och afsätter sig först i

den mån alkoholn förflygtigas. Vau(jue-
lin 8luta.de deraf, att hårens färg härröret

frän denna olja, samt frän. litet i håret be-

fintligt jern. .* *
' *

*

* •

Man finner al^ dessa försök, at håret

består af en egen väfnad, hvars förhållan-

de till syror och alkalier ^isår, att den
har ritt ursprung frän .blodets ägghvite och

färg.ämne. Om de oljor, som alkolioln ut-

drager, verkligen förut funnos i håret', eK
ler genom alkohölns åverkan nybildas, så-

som jag visat vid det djuriska trådämnet*

förbiilande till alkohol, äi^, svårt s(tt afgö-

ra. Vauquélin upptager lAem
, jenite svaf»

Vel, jern, manganes och kalksalter, såsoni

^rmare bcsl&ndsdelar af håreu Troligast
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Uto de produefer af analysen^ äfvensom

dessa oförbiänaliga ämnen måste anses

. som hårsubstansens aflägsnare beständsdelatp

hvilka icke kunna frånskiljas Utan dess full*

Jtomllga förstorande. De slutsattser Vau-
quelin föj^ öfrigt dragit af sina försök |U1

upplysande af hårens fysiologi, förbigir

jag, då de blott äro. hypotheser, som fram-,

deles snarare skola vederläggas, än bevisas.

m

Hårets massa har, lika$oi|i öfverhuden^

frändskap till åtskilliga metalloxider \ oeh

färgämnen. Hos kopparslagare finner man
det ofta ända 1 det inre grönfärgadt af kop*

paroxiden. Smörjes håret med en poma*
da af mönja eller glete, osläckt kalk och

fett, så svartnar det om några dagar. Af-
vensä svärtas håret , om det genomdränkes
med en upplösning af silfver, qvicksilfver

eller bly, i ättiksyra eller salpetersyra, och

sedan efter torkning insmörjes med olja*

Vissa pigmenter fästa ganska lätt på håren,

och Qian kan efter färgare - konstens region

färga dem bU, jöda, gula, o. s. V.

Hårets ändamål tyckes endast vara»^

att qvarhålla kropjpens vMrme, och det ät

osäkert, om det, genom sin kanal, på nå-

got sätt kan tjena till utdunstning.
'

Det är sällan upderkatsadt sjukdomar.

Dn^ märkvärdigaste, hvaraf 4et angripes^
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Ht' Polska -inarCofvan* (Plica* Polonicae)
,

' en
sjukdom, hvaraf bäde mennislqor och djur

kunna anfallas. Haren toiva da. ihop sig

«tt stycke från JiuUet, ocli sammanväxa till

cn seg, klibbig massa, hvilken ätej^ skiljep .
^ -

sig mot hårens spets. Den inställer sig ic

ke endast på hufvudet^ utan öfver hela

kroppen. Afskäres håret, så utsipprar ep

seg vätska, eller stundom blod, och ej säl-

lan kostar «. denna operation den sjuka lif*

yet. ' Hvarken den utsippirade vätskan- eK
ler liårtofvan hafva blifvif kemiskt under-

Sökta* — Stundom klyfva sig håren i an«

darna; .detta kommer sannolikt af bristande

. nai*ing, ty ett klufvet liar växer ej 'mer.

— JBfter sjukdomar hande.r ofta, att håren
affalla, troligen emedan de under loppet af

Hjukdomea saknadie sin näring,, ocli förlo-

ra den ännu mer, då kroppen . under till*

frisknandet godtgör pä alla sätt, hvad den
förlorat i ädlare och nödvändigare organer.

Af sorg, äfvensom af ålder, gråjtiajr håret

«

och i förra fallet stundom ganska hastigt*

T)en grå färgen tros vara hare t egen, hvil-

ken nu .visar sig, då märgen, hvåri färg-

ämnet innehölls, icke mera regenereras. Ef*

ter gräningen affailer håret saiäningorn,

och kommer idce mera åter* I detta , fall

försvinna de små kanaler ^ som gafvo det ur--

^prung, dä de dereniot sitta (|var och bilda

nya hår eftei; sjukdomar*

Hjurkemin, % Dä. . .18
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Stundom händer, att Mr KMas inofft

kroppen 9 pi ställen der d^t annart ickd

plägar finnai, t. ex. i äggatockarna, magen,

gallblasan, o- s. v. Man påstår, ockil, att

det stundom vuxit efter döden» men si

länge man ieke kan föreställa sig» att h&ret

växer pa huden, såsom mossa på en» bark,

A anser jag detta för tvetydigt,^ huru tro-

värdige annars de män kunna vara, som

intyga det. Si länge håren utgöra en del

af den organiska varelsen, måste deras

lif , och med .detsamma derat tillväxande^

tipphora med de allmänna grundorsaketnar

till de organiskt. kemiska processerna, nemr

ligen nerverpas iaflytelse, vätskornasr om-

lopp och värmet. Skulle deremot oveder-

sägliga bevis bekräfta hårets tillväxt efter

döden, så måste vi göra öss andra begrepp

om déras lif och sammanhang med -den Irf»

vande kroppen, än vi hittills haft; vi må*

ste tillskrifva dem ett parasitiskt lif, tili^

större delen oberoende af kroppens, oA
detta tycke» iij^aebära en orimUghet, -

*

.55.

Ujnrarne och Urinen^ -

TTrinens afsöndring sker i njurarna,

ett slags egna aecretionaotganer, som ligga

bakåt och midt uti bukcaviteten. l>e biU

das af tvenne stora arterer, som nästan i

lät vinkel vttgå i^jf. aorta. Z>i

«

•
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skäras, flnnfef man dem bestS af 3:ne sir-.

skilu lager, som likväl icke äro annat, äa
^

•n saxomitthångatide utgrening åf pulaä*

dern. Det yttersta kallas substantla cor-

tialls, och består af en otalig mängd oänd*

ligt fina , omkriiig livarandra hoprefvade
härrör; i det andra laget, kalladt substans

tia medullaris, samlas dessa rör strålformigc

i ttöfre och färre, hvarvid de bilda likBom

pyramider eller coner; och i det tredje, sub-

stantia papillaris, sammanlöpa rö^en ännu
ytterligare t oeh bilda utfor^ångar for den*
färdiga urinen. De likna smä vårtor, och

omgifvas af en stor säck, kallad njurbäckea.

(pelvis renum), hvilken vanligen ät afde-

lad i flera tHiKrre. TJrineil heddryper först

i detta njurbäcken, och föres sedan genom
uring&ngatna ned i urinblåsan, i lavars ne-

dre och bakre del den utgjutes, och qvar-

hålles der tills känslan af blåsans utspän-

ning retar bukmusklarna till cqntraction^

ITrinblåsant oeh uringlngarnas väfnad Ht

analog med magena och tarmarnas. Jag

hänvisar om det apecicllare deraf till aaä«

• toinien» Inuti beklädas de af en slemhln-

jia, fortsättning från genito - urinaria, hvars

ixacturliga slem skyddar väfnaden för den
'»karpa urinens äverkan. Man har anmärkt

om oxens urinblåsa, att den efter dudea
är genomtränglig af vätskor, utifrån inåt^

* men ieke inifrån utit* Urlnbläaan hoa
mcnniskor rymmer i naturligt tillstånd 5
41^, ' xoen kaiv yid . uxinsläiniM oUOr'

Digitized by Google



li^t utvidgas I hvarvid likväL dess muskel-

hinna lätt förlamas; och bläsan förlorar fös-

jiiågaii att åter sammaudraga. sig*

Urinens afsöndring sker i ömnighét;

den framflyter beständigt dropptals fiån nju-

rarnas papilier, och flödet uttömmer i ea

frisk kropp allt öfverskott • af vatten sä ha*

^tigt, att mau läoge sökte flnna en omedeU

-bar kanal emellan magen och urinbläsau;

men denna hastiga uttömning måste sä för-

klaras^ att för hvarje droppe, som af suga-

drorna upptages, miste en droppe ur du»

ctus thoracicus tömmas i vena stibclavia. och

sedan eii droppe vatten aisöndras i njurar-

na, eller pä huden, om icke blodkärlen

skola onaturligt utspäniias. XJrineii är der-

före näst efter maten, eller sedan man
druckit mycket, vattenklar €ller föga fär-

gad, emedan den innehäUer sina fasta be-

ståndsdelar i. ett ringare förhållande ^mot
vattnet. Den urin, som bortgår om morg'
narna, är mera färgad, och har ^större eg«

vigt 9 emedan den är en mera mättad upp-

lösning. Den förra, har fått namn ^f urina

potus, och den sednare af *urina sangvinis,

och det är egentligen denna, åt hvilken
man vid' sjukdomsiillfälligheter bör lemua
sin uppmärksamhet* Urinens secretion stSr

dessutom i dec närmaste sammanhang med
utdunstningen, sä att den ena alltid för*

Ökas pä den andras bekostnad. Mn varm
sommardag, då jjq^ svettas mycket, bUs u-
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. tlnen ringare till mängden, men starJct

mättad, mörkbrun och brännande. Om vin-
tern äter, då utd'unstningen är hämmad,
blir den blek, ömnig och mycket vatten-

halitig. Detsamma händer af lika skäl un-
der stadium frigoris i febrar*

!En frisk menniskas urin är efter des^
omständigheter underkastad ganska be-

tydliga förändringar; dess vanligaste förhäl-
lande är följande: färgen* är cittongul, eller
brandgul, lik svagdrieka, och nyss aftap-

pad är den fullkomligt genomskinlig. Sä
länge den ännu är varm," har den en egen
aromatisk lukt, som hvarken är sur eller

ammoniakalisk. * Den hai; en stickande,

salt, skarp och något bäsk smak^ och är un-
gefär +3^"^ varm. Sedan den afsvalnat,

försvinner lukten till större delen, och u-
jinen grumlas, emedan den nu vid en lä-

gre temperatur icke kan hålla alla de äm-
nen upplösta, som den vid kroppens vär-

. ine förmådde . qvarhåila. Uppvärmes den i
nyo till -|-32, så klarnar den småningom .

äter. . Urinen är icke siramig, såspm större
delen andra djuriska vätskor, men blir det
vid några tillfällen, dä bläsan retas af ste-

nar eller hemorrhoider, så att dess inre
hinnas slem deri utUandas till en Större
mängd än vanligt. Den reagerar pä lak-

.
inuspapper för syia. Dess eg. vigt varie-

rar emellan 1,005 och 1,03g, man har
'trott sig mäj^ka, att det vore ett elakt tec-

i
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»

]p#n, dl 4es8>eg* vigt i igukd«mar beg^attf

ökas* •
. .

ITrioens sammansättniag är först i sed*

nare aren rigtigt känd; van Helmont (de

Xfithiasi) var den förste ^ som yttrade naL«

gon slags kemisk kännedom deraf- Fos*

forns upptäckt föranledde sedan en närmar*

undersökning, och. £oerhaven's . analys

deraf Tar for sin tid ' ett mästerstycke»

Bouelle och Scheele uppdagade urinen»

.beständssdelar 9 och f ourcioy och V au»

^uelin heskrefvo dejin *^edah redigace öcli

utförligare, än någon fore dem.

- §. 56..

Urinens egna farg, lukt . och tmakn
härröra frän ett eget deri upplöst djuräm»

ne, som fått namn af Uriiiämne (Ureé),

och som af Bouelle och Scheele kalla-

de^ »åpartadt txtracu Det är svårt att er-

'JiaiU rätt rent och fritt fran främmande
inblandningar, Fourcroy och Vauque-
11 n erhöllo arinämnet pä det sätt, att urin,

vid lindrig värme afdunstad till syrupsconsi*

Stehöi öfvergöts med alkohol, hvaraf urin-

ämnet tillika med en del af urinens salt*

syrade salter upplöstea* Dä alkoholsolutio-

neu afdunstades till syrupsconsisteus, an-

sköt urinämnet under afsvalning i fyrsidign

blad , som korssade hvarandra, och voro aC

en ofulUtwdig, i Citaten aU undad figur t
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Wmxit lude en glänsande ljusgul, hir ocli

Aer bron färg. ^ Urinänmet är likväl pm

renadt af alla de i alkohol lösliga salter,'

iom urir^en innehåller, xnen rent nog fot

ftt till sina iaracterer igenkännas.

Vi4 några flyktiga försök med uriuenj

etistälMa hufvudsakligast till utrönande af

des&^suxa beståndsdel > har jag fått urinäm*

Het rent fvän främniande inblandnitog, och
i detta skick nSgot olikt det, som af Four-
^roy och Vauquelin beskrifves. Jag

•rhöU det, då färsk urin blandades med |
af sin vigt ren caustik kalkjord, och afdun-l

stades dermed till torrhet. Den. öfvergöts

derp& med vatten, och afdunstadés äter,'

hvilket repeterades sa länge vätskan gaf

lukt af ammoniak. Ändamålet var, att här« ^

igenom förstöra b&de n^inämntt och de am-
moniaksalter, som urinen innehiller.' I>ea
torra massan upplöstes i vatten, som deraf

feck en gul färg, och innehöll ixi kalkjord;

den blandades med en lösning af svafveU

syradt silfver, så läi^ge någon fällning bil-

dades, hvareftejT vätskan silades, och det

dfverflödigt tillsatta silfret utfälldes med
kalkvatten. I>en afrök(es derpi till torr»

het, och torra saltmassan digereradea med
• 14 g. dess vigt alkohoL Alkoholsolutio*

jjen afdunstad gaf en siräligt anskuten
massa, ej olik benaoesyra, blandad med ett

deliqvescerande^ extract. Dä jag i denna
massa hade väntat pug mjulksyradt alkali,

,

v

t

'
. v
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vpplostfft den åter i. alkohol» och blandacUir

med svafvelsyra, utspädd mtd alkoliol, A
lang^ nägou fällning uppkom. Denna fäll-

ning«^var Glauber8*8aU* Alkoholsolutionen

afröktes dfver slammadt glete till torrhet^

blandades med vatten, och digcrerades öf-

ver blyoxidea i 24 timmar, lilla den äter
|

torkat. Mjölksyran hade dervid förenat sig

jned blyet till ett olösligt basiskt salt, hvar-

jag framdeles vid mjölken kommer atl i

vtförligare tala, och urinämoet. upplöstes i

«^ikohol i-eut och fritt frän animalisk ia*^

blandning. Det är i detta tillstånd färg*

löst, Afdunstadt till en viss grad, anskju*
;

ter xlet i &iora och langa kiistaliuålar, allo
'

deies såsom dä en stark solution af bensoe-
j

syra under afsvalning kristalliserar. tem-* I

nas des lösning i alkohol att frivilligt af-

dunsta, så efflorescérar det med begärligUel

öfver vätskans kant, och bildar en dendri-

tisk ntgrening. .Uppväxuudt har det en blan-

dad lukt af benaeesyra och urin, som stäc

på gränsen emellan behaglig och obehaglig,

och det smakar skarpt och .kylande, nästan

såsom ealpeter och 'socker, eller såsom ben*

aoesyrad ammoniak. Det är lattlost, bade

i vatten och alkohol. X.emnas dess upplös-

»ing att bortdunsta i ett flått kärl, sär öfver«
_

drager det glaset med en krisiallskorpa,

som alldeles liknar isen på våra fensterru-

tor. X>et reagerar hvarken för syra eller

alkali; dess upplösning i vatten fälles icke

^f ^vafvelsyra, och gex icke med JuUL.iukt 1
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af ammoniak; det inn«hälier *dHed)e& hirav^'

ken benzoesyra eller flygtigt alkali. Upp-
hettadt i en guldsked öfVer Iju^läg^n , sxnäi-*^

ter det, kommer sedan i kokoing med starl^

fräsaing, men utan att tändas, och med stark

•och ren ammoniakiukt. Derefter kolas.det ^
pö-^'

ter och faller slutligen hastigt tillsamman och'

försvinner. Sådant fann jag det. Jag skall

Icke afgöra, om detta ämne var ez» produce

af den' sammansatta process jag till dess ert

hållande nyttjade, eller om det en4ASt skill«

de sig från det de. Franske Kemisteme be--

. skrifvit genom sin renhet. Det sednara
' tyckes mig vara sannolikast, och jag ' skall

framdeles, di jag Ht tid att närmare un-«

dersöka^ denna vätska, söka utreda orsaken

txl\ skillnaden emellan de Iranska Kemi-*

•ternas och min beskrifning.

Fourcroy beskrifver urinämnet

fSxljande sätt: "Det låter fullkomligt kry^
• stallisera sig, ehuru krystallformeh ick6

kunnat med precision bestämmas. Det har

en egen, obehaglig, hvitlökslik lukt, tom
angriper nervsystemet, och gör yrhct ock'

'hufvudverk ; faster sig starkt vid de- kärl^

hvari det innehålles; låter, svårligen skär»

eller bryta sig löst; är härdt och kornigt,

m—. mjuknar lätt pä, ytan i luften, men be-

bäller sig länge fas^ midtuti; fuktas ISrUg^-

samt i luften till en brun, honungsijock

vätska, af en skarp ammoniakalisk smak. X
éUtHlalion sönderdelardet; ger tdtst en tjoc)^^
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hvlt rök, som- tfiätter sig i retortbalsea^,

cch afar bensoesyra , därefter kommer kolsy*

rad ammoniak i fast form, hvars mycken»

het beständigt tilltager. Mast far hvari^ea

ifttttea - eller vidbränd olja, men i dessstiiU

le en portion gas af hvitlökslik lukt, soin.

blir ju mex stinkande, ju större heftan va-^

mt. Den slutligen återstående porösa koll-

ga massan ofverkiäder sig med en hvit

eiorpa., Och vid .tilltagande hetta i^ublime* '

lae derur salmiak. * Den glödgade återsto»

^ den, utlakad med vatten, ger saltsyradt,

kolsyradt och litet biasyradt nation. Uiia-

Ibnnet ger mer ammoniak atn nägot annat
djurämne, och innehåller säiedes mera qväf-

.ve. s88 d« kristalliseradt uiinämne gåfvo

i distillation, aoo d. kolsyrad ammomakt
lo d. kolbunden vätgas, 6s d- salter, och.

^ d. *kol (3 d. förlust). Efter proportionen

wsellanr 4essa ämnens beståndsdelar, består

100 d. urinämne af 39,5 d. syre, 32, 5 d.

^väfve, 14, 7 d. kol, och 13, 3 väte. Af
éessa hade ' emédlertid la d. syre och st d«

väte förut funnits deri, såsom kristal\vat.

ten^ Uxinämnet löses lätt i vatten, under
löeningea uppkommer köld, och vätskan far-

en brun färg* » Fem delar vatten gifva der-

med en klar lösning, som utstöter ångor af

mmmoniak. Denna lösning kan länge föi^

vl3tras utan betydlig förändring, men om
den blandas nied liten portion ågghvite

€ller limi sä kommer den om några dagar

I jäsnings och förvandlas till ättiJ^a och am*.

Digitized by Google



« ipAOniak. Senf- Under, att Uflii^ um inwmi- . .

häller föga ägghvite, ruttnar långt icnare,

an den spin innehåller mera deraf* JdistiU

leras eor upplösning af urinämile i Yatte^'

vid en värmegrad , som småningom okat

till kokning, så öfvergår ett fett, med kel*

eyrad ammeniak impregheradt vatten, oeh.

om den till syrupsstadga afdistillerade maj«

•an å nyo utspädas .med 4 d, vatten ock
distilleras, si' sönderdelas urtnttmnet ännu ^

ytterligare, och det öfvergående blir mer
och mer brunt» Urinämnet förstöres såle«

des af kokande vattens värme , och förvand*

las 1 kolsyra och ammoniak, Concentre-

jad svafvelsyra förkolar urinamnet *). Salt*'

eyra, fosforsyra, fluss- spatsyra^ och kolsyra

förändra det icke. Xeder man syrsatt sy»

xegas genom en upplösning af urinamnet
få fälles en del deraif i små gula fiockor

»

och den förut bruna lösningen ljusnar smä» '

ningom, tills den f^tt färgen af blekt svag*

^
dricka. De fällda fioekorna Sro i beitändig

rörelse deraf, att en mängd små luftblasor

derifrån uppstigna, och denna rörelse fort<»

far i flera dagar. Uppfångas gasen, så fin*

nes den bestå af kolsyregas och qväfgas,

Urinämnet förvandlas dexvid^ tiii kolsyra^
r

i

•) Dl Proust blandade afdunstad urin tncd en
' föga concentretad svafvelsyra, feck han i dr*

stliiation mycket ättika, och i retortcn afsattc

sig ett hartsattadt äaiiic% som liknade iis£vGX«

gäll, ' ' f

I
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vatten ocTi ett oTjaktigt ämne, men en stör-

de! deraf blir oforälidrad, skyddad af den
deducerade saltsyran för den syrsatta sy«

xans vidare Sverlfan; —- Ofvergjutes kri-

Btailiseradc urinämne med concentrerad sal-

petersyra^, så uppkommer en sä häftig gas-

urveckHng, ätt gasetl icke kan uppfångas,

och blandningen förvandlar sig slutligen

åntingeil i 'eagul, kristailinisk massa, eller

i en glänsande röd vätska. Om man i en

mättad upplösning af urinämne i vatten

gjuter en med lika delar vatten utspädd
Syra, sä faller sig en mängd bladigt sträli-

ga krystaller af ljusgul firg, som kännas
feta för fingret, * och tyckas vara ett föga

förändradt urinämne, forenadt mad salpe-

tersyra. Distillerar man en blandning af

salpetersyra med utspädt urinämne, .sä er-

haller Hjan , under en flera dagar fortfaraiii

de lindrig fräsning, en stor myckenhet Tcol-

Byrégas och qväfgas. I förtaget öfvergär

vatten, som innehåller bllsyra, och hvar-

öfver några droppar af en bläsyreartad olja
' éimma. Det som i retorten,återstår är san-

nolikt salpetersyrad och bläsyrad ammoniak,

fclandad med kol. Dä det begynner blifva

itadigt, tänder det sig, och afbrinner me&
stark explosion , hvarefter en fetaktig, mörk-

brun massa qvarlemnas, $om, utlakad med
Vatten, ger det egenskapen att fälla berli-

ÄerblStt ur jernsalter, . och innehåller säle*

des bläsyradt natron. Salpetersyran kan

följaktligen, efter olika omständigheteF, an-
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tingen *£äll% Mig -med det eförttndrade usiii^'

ämnet till en kristalliserad massa, eller scin*

flexdela det. fullkomligt. Denna sönderdela

jaiog utmärkex «ig hufvudfakiigt derigenonrty

att oxalsyra deraf icke bildas, hvarmed
också uriaämnet skiljer sig fräa de flest;^

andra organiska ämnen." Sådan i korxt'>

het jFoarcroy's beskrifuin^ af urinämqet.

. Han tillägger vidare, att caustika air

kalier och alkaliska jordarter, som med u-

rinämne upph^ettas, * sönderdela det med
utveckling af ammoniak, hvarvid alkalif

eller jorden till en del mättas med ät-'

tiksyra ooh kolsyra, bildade på .bekostnad

af urinämnets beståndsdelar. Af det sätt»

hvarpä det lyckats mig att framställa urin-

%mnet rent,, och hvarvid jag ,intet ättik-

syradt salt erhöll, anser jag det sannolikt^

att några okända omständigheter förauledt

Fourc^oy att hypothetiskt antaga ättlkitng

bildning, hvilken dessutom, vid en sä ri]^

tillgång på qväfve, icke ge^^aa kan täakas.^

!En ganska märkvärdig egenskap hos
detta ämne är att kristallisera tillsammans

med åtskilliga salter,, och att dervid ändra
deras kristallform. Saltsyrad am^ioniak mj
skjuter dermed i kuber, och koksaltet, hvars

vanliga figus» är en kub, anskjuter i regel-

bundna octadrar. Upplöser mati s^lmiak

eljer koksalt till full mättning i urin, så

^aikjuta de xaed urinäm^et i denna. fvijr|a%
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uppmärksamhet deråt, och han fann, atl äf-

vea flera salteri kristaiiform deraf forbytte^*

CruiksHånkv tom tedermera undersökte

detta 9 fann, att en concentrerad lösning af

xinämne i vatten fällde salpetersyradt bly

mtd gulbrun fårg» och ur läsningen anskölo

Vid afdunstning' sma silfverglänsande kri<»

Ställer, som äter upplöstes i myd^et vatteiu

Set är likTäl sanut^kt, att desse voro till det

mesta saltsyradt bly. Salpetersyradc silf«

ver eller qvicksilfver fällas med hvit färg*

SuUhnat fällle^ icke/ men om alkali tillsät-

tes, så afäjciljes en ljusblå fällning. Salpe-

tecsyradt qvicksilfTer falles stundom, ur Uf
rinen med köttfshrg.

Urinamnet fälles icke af galläppleinfu^

aiol). Set löses lätt i alkohol, och denna
lösning kan, efter afdunstning , fas att ge-

nom afsvalning anskj^ta. Xokas en con«

eentrerad soluticn af urinKmnet i alkohol

,

sä sönderdelas det, och alkohol, inpregne-

xad med kolsyrad ammoniak, gamlas i fo^i^

Jaget.
*

Ufom urinämnet innehåller urin, Uka-
eöm gallan, en portion ägghvite, som .lätt

upptäckes med artificielt eller naturligt

garfämne. Ägghvitens mäjigd ökas stun- .

dom till tädän qVantltet, att urinen blir

seg deraf, men detta härrörer alttid från

quk^mitlllfjiUi^b^ters 9cbL • torde ana^aa
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liärleda sig frän trtnasuderadt* Uodratfttt^ '

frän Djurbäckenets och blåsans inre hinna.

Idan har trott sig finna» att denna ägghvif

tehallt hufvudtakiigast dkes i tärande sjuk*. '

doinar, och öfver hufvud borde man derät

lemnp. mycken uppmärksamhet vid urinens

undersökning i de kroniska. Den fällning .

garfämnet åstadkommer i en frisk menui^kas

Ulla ut^ör ungefär 415 af dess vigt^

Jemtd dessa flmtxen inoehäller vrinei^

Ätskilliga »alter, ämnade att aflägsnas frän

blodmassan y hvari de biifvit dels infördai

frin tarmkanalen, och dels ifrån kroppen»

ofriga delar, der de l)lii'vit bildade uuder

, dessas frivilliga förstöring, såsom jag visaC

^. 35. Dessa saltet äro fosforsyradt natron^

fosforsyrad kalk, fosforsyrad talk, saltsyradt

kali, saltsyrädt natroni saltsyrad ammeniakf.

fldss-spatsyrad kalk, och jme fria syror»
"

mjölksyra, benzoesyra och urinsyra.
^

Urinens egenskap^ att rodna lakmus«

papperet härrörer från en fri syra, sota*,^

man länge ansSg för sur fosforsyrad kalk,

Thienard bemödade sig att visa, .att den*

na syra Tar ättika, som hade xippUst de
fosforsyrade jordsal terna. " Sedan jag vid •

köttet visat, atjt dess vätskors fria syra ält

mjöiåsyrat samt Tid blodets analys, att den*

na syra"deri finnes förenad med alkali»

o«h då j^g iramdelcs ik^Qiumei; at( i injö]JI(.ei^

0 •
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itcr framvisa en <dyiik sur vätska, . hVfUri

fria syra är jnjölksyra , så faller det nästan

af sig sjelft, att den äfven i urinen mäste

vara deasamma. Jag. fann också vid mlaa
försök, att denna slutsatts icke var ogrun-

dad. Vid det försök jag anfört till urin-

ämnets framställande hade jag, genom be-

handlingen med kalkjord och med svafvel-

syradt silfver, aflägsnat saltsyran och fosfor-

syran, gcii . genom urinens repeterade in-,

torkande med kalken sönderdelat en stor

del af urinämnet. Om urinen innehöll nå-

gon förbriinalig syra,. sa skulle den nu An-

nas förenad' med det alkali, som af kalk*

jorden blifvit skilldt vid sin fosforsyra. Dä
den pä detta sätt behandlade urinen efter

intorkning blöttes i alkohol, så upptog den*

ne detta salt, och alkalit fälldes ur alkohol-

solutionen med svafvelsyra. Det fällda be*

iianns vara^ivafvelsyradt natron. Den med
litet svafvelsyra i öfverskott försatta lösnin-

gfiii afdunstades öfver pulveriseradt blyglQ-

te, utspäddes de^pä och kokadef» med vatten» '

Dervid uppsvällde gletet till en fin, volu-

minös, ljusröd massa,, alldeles lik mjölksy-

radt bly, med öfverskott af basis; efter tvätt-

ning med litet kallt vatten sönderde-

lades det ofullkomligt med svafvelsyra, , så

att vätskan ännu innehöll. litet bly, som ut*

£Édl4es, med svafvelbunden vätgas, hvaref-
ter den afdunstades , och gaf en syrupstjock

,

sur massa, som icke .luktade det znindsta a£
ättiksyra, imn intorkade tiliea fernissa, ock .
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töm lh«d kalkjord gaf ett i fuktiga luft ivag{

deliqvescent salt. Kalksallet lustes i alkohol,

och intorkade till en gum rniJik -massa. Med
ailfver-och qvicksilfver-oitidér -gaf deii äf-

ven gummilika deliqvescenta salter. — Med
fa ord, den hade alla de caractcrer, hvil^

Ita jäg framdeles kommér att tillägga mjölk-»

syran. Härvid bör jag Iik\'al auiuärka, att •

den mjölksyra och de salter, den gaf, icke

voro rena, utan blandade med urinämne,'

hvaraf de hade en nigoi urinartad smak,

hvillcet hufvudsakligast harrörer deraf, att

urinämnet tyckes med det mjolksyrade blyet

inga en trefalldig förening. I den inko-

* kade "återstoden af den med kalk och svafr

velsyradt «ilfyer behandlade urihen famis
'

icke benzoesyra, ty dä den upplöstes i li-

tet, vatten och blandadeö med svafvelsyra, x

. . uppkom ingen fällning. ' \
^ ^

' •
* » • .

Mjölksyra och fosforsyra bildas under
-

, delarnas frivilliga förstöring vid fullgör^m-'

det af deras förrättningar, uppsupas af sug-

ådrorna, och mätta det fria alkali, j|om våt-

skorna inpehålla» Då de komma i njurar*'

na, bildas sannolikt en större qvantitet fos-

forsyia, hvaraf mjölksyran utjagas ur sin s

^ förening med alkalit, och ' såsom fri syra

upplöfiér, eller 'snarare qvarhäller i upplös-'

xiing de fosforsyrade jordsakerna, som med •

urinen skola bortföras. Då' FourCroy och

Vauquelin alltid erhöllé fritt na^tron i'

jl^jurÅemien. S(. JJd. ^9
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det brtoda urinämnet, si sfr det åfven san-

nolikt,- att urinen innehäller ei^ liten del ^

mjdlksyradt kali^ ehuru den icke sfSr väl

tillsamman Bied urinens ballt af lalmiak.

Bmtoftyra tipptäektes i urinen af Scb.ee-^

|e; han feck den både dä intorkad urin

lindrigt upphettades, hvarvid syran subli*

merades. och da afdunstad urin fölides med
cn syra, hvarvid benzoesyra afskiildes*

£fter allt utseende år denna ^yra,' äfyen«

•om mjölksyran, fri och ohunden, och bi-

dragande till jordsalternas upplösning. I

fullvuxna menniskors urii^ jännes den till

ringare qvantitet; deremot flls den ur spä- t

da barns ocli g^rääulande djurs i större

mängd*
«

Urinsyriin u pp täcktes äfven af S c h e e 1 e.

Man. kallade den i början Uäsestens - s;/ra ^ e-

^

medan Scheele först fann den i dessa ste-

nar, men sedan vi vete att den finnes äf-

ven i den friskaste urin, kall^ vi den med
mera skäl urinsyra. Sen afsätter aig oftast

ur urinen vid afsvalning, eller stundom
först efter, ett dygn, i amä röda, tunga

krystaller, hvilka under fingrarna känna$

säsom hvassa sandkorn. Man kan lätt upp-

tacka äfven den mindsta qvantitet deraf , om
urinen blandas med nägra droppar af
syra, förnämligast salpetersyra eller fosfor-

syra, hvarefter urinsyran om en liten stund
helt och hållet utfälles, utan att vara blan-
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jiad iMd de fosforsyrade jordsalter, tom den
sjelfm^nt aDsatta syraa oftast innehålier.

I>ea anskjuter i detta fdrsök i $töTte och
redigare krystaller, och långt dmtilgare, äa*

ur oblandad u(in. "Den kan också, upptät»

kas af saitsyradt guld» sonii efter JFour^

croy*8 uppgift, ästadkammer violetta strim!

mor deri. Hos personer som lida af mag*
syra och gikt* fäller sig en större mängd
urinsyra ur urinen, än hos andra, forihod:

ligen dexfore, att den fria syran bidraga^

till urinsyrans afskiljande% Hos dein som^

bafva frossan, eller ocksä nägon sjukdom i lef-

vem, afsätter sig stundom ur urinen ef t sként

'r€>3enfärgädt ämne, som, enligt Proiust^t'

uppgift, är urinsyrad ammoniak.

• '

. ' §• 58..

Om urinens fria syra mättas med cau*

etik Ammoniak, si fällas de olösliga jardsaU

ter den hållit upplösta. Dessa äro förnäm-,

ligast fosforsyrad kalk, blandad med fluss*

^patsyrad kalk och fosforsyrad am'raoniak>

talk. Om den erhållna fällningen tvättas

sned vatten och glödgas, så kolas den, luk--

tar animaliakt, och har efter vidbränning

oftast förlorat \ af sin vigt. Detta härrö*

xer deraf, att fosforsyrad' kalk, som fäller

sig ur en ägghvithalltig vätska, alltid bin*

der e^ portion af denna ägghvite, och fäl-

ler den med sig. Di det glödgade saltet

Hfvcrgjtttea med «oacentrexad svafvelsyra i
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ML. Iplatinadegel, och lindrigt \ippv8txne«;

sä utstöter det en hvic, sur ånga, hvilken

man på lukten ganska lätt Igenkänner fox

ztt vara flus^-spatsyra,^ odx om degeln be-

tackas med ett pa vanligt sätt vaxadt och,

gxaveradt glas, sä corroderas småningom gla-
'

tet i gravuren. Men fdr att fä detta fe»*

nomen någorlunda tydligt, fordras den sam-

isiåe fälining^a af ilera kannor urin* Jag

•lur icke sökt bestämmä huru mycket jfluss-

spatsyrad kalk denna fällning innehåller,

men det förefaller mig ganska sannolikt,

att den deri finnes till 'lika mängA, som i

' benjorden, hva^rmed den naturligtvis måste

tafva ett lika ursprung. — Om det glöd-

gade jordsahet upplöses i salpetersyjca tiU

syrans fulla mättning, och sedan fäiles

'

med ättiksyradt bly, sa får man jordarterna

•upplösta i sal^petersyran, under det fosfor-

«

syran fSlles af blyoxiden. Fälla» de sedan

derur af kokande koLsyradt alkali, och upp-

lösas i syafyelsyira, . så fir man en bland»

ning af mycket gips med litet bltter-

.salt, Uvilka, efter den öfverflödiga svafvel-

myrans bortbränning, kunna åtskiljas ge-,

nom upplösning i kallt vatten. / Den fos-

forsyrade kalkjorden afsatter sig dessutom
ur ruttnande ufin, i män som ammoniak
begynner mätta den fria« syran, och anskju^

ter kring väggarna af kärlet i små krystall*

nålar af halfaanan linie» längd*-
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§• 59-

•*

Qm .den med caustik «iiino&i/&k fällda;

'urinen, blandas med kalkvatten, eller med
saltsyrad kalk, så uppkommer en fällning

zå fosforsjrrad kalk,' som^ behandlad pä fdrc

omnämnda sätt, icke ger mindsta spår, hvar«

ken af talkjord, eller af fluss-spatsyra. l>eaw

na fäUning härvörer af. de fosforsyrade ^sal-»

ter med alkali till basis, som urinen inne-

hållex« X<emnas den att ruttna, hvarvid u*'

riiKämnet etoc hand .förs];dr€S, #Bh den
ruttnade urinen sedan silas och afdunstas

till syrups consistens, hvarefter den, si-

lad fraxx köksaU, lemaas att lingsamt sval-

na, sä anskjuter derutur ett trefalldigt salt,

af fosforsyra, natron och ammoniak, smit-

todt af litet koksalt ooh salmiak. Man kal-

lade detta salt fordom Sal fusibilis urinae,

Sal perlatus, Sal mierocosniicus m. m. Vid
fortsatt aMuMJH^ing avskjuter äfven litetfos-

foi syradt natron. — Urinen innehåller sI--

ledes fosforsyradt natron och fosforsyrad am-

iioniak»' Så. dea 'sednare' till'en så obetyd-

lig qv antitet» finnes i kseppens öfriga vät-

skor., så ä;: det saonulikt, att dess bildning

lt«tfvad^kliga^t sker i jiijaracna. . -

.

Xåte^ man urinen långsamt afdunsta i

luften, så anskjuta smånifigom åttkantiga

gula kiK|cstaUérv éöm .bestt af kaÉsaft' och

urinämne. Afdunstas urinen öiver elden,

så MsUi^ de sig såsom en skorpa pl jt^

«

> •
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Detta salt är likväl ické åahiyraét natrori

endast, utan det innehåller lillika saljL&y*

rcdt kalit hTilket dels kan upptäckas ge-

Rom deras aKgot jkiljäktiga kryitalliéitton

»

och dels genom fil Isatta af vinsyra» som

Ipx sig med kalit till cremor tartart« ~ Ut«
€>m dessa innehäUer urineil .inmt uJtsfrad

ammoniaå.y som efter afdunatning, stun**/-

dom forr än nligot' annat salt, atfakjuter i

kubiska krystaller. Detta salt bildas i

finen» genom dubbel deeomposition , af fos^

forayradi» ammoniak och saltsyradt 'nåtron-^

emedan fosforsyran har en obetydligt större

fräadskap till alkalieina, än saltsyrau. Der-
igenom kommer urinen att 4anehilli^ långt

mer fosfbrsyradt natron och mindre kok-

salt^ än man borde vänta efter dessa sal«

ters förbiilande i kroppens", öfriga vätskor»

De fosfcHTsyrade safternas mängd i nrinen
förhålla sig uli de saitsyxades, såsom 37: 10»
efter Gruitshafik^ eller som. a$sr 10, ef-

ter SehuUens.

-'^ Man har oeksL stnnde» funnit svaft

'velsyradt kali €>ch natron, salpetersyradt

kali, o, fl. dylika salter i urinen; d^ssa

hafva dä aiUid varit tillfällige beståndsde-
lar, som inkommit frän mat eller läkme-
del, och blifvit på denna väg uttömda*

Tillodessa bestdndsdelar har man ännu
ytterligare laggt 1) svafvel; men detta svaf.

vel var en ailagsea. be&tåndsdel af utlaene
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Sgghvite, och kan således lika litet uppta*

glis bland de uppräknade , aom kol, väte
o. fl. 9) Kolwyra beskrefs sismn anbeitindi*

. .

del i urinen af Proust. Han feck den,
då urin afdunstades i distillationsapparat.

Men då den fällning man erhåller ur färsk

urin med kalkvatten, som icke i öfverskatt

.
ullsättes, löses i syror* utan fräsning, s&

bevisar det, att urinen vanligtvis ingen kol-

syra innehåller, ocli troligen härledde den
atg i Proust*s försök från uiinämnets sön*

derdelning genöio: kokningen. Iivarvid koU
syrad ammoniak bildades , och kolsyregasen

. utjagades af urinens fria syra« 3) KoUyraå
kalk 9 äfven funnen af Proust. JDenafsat*

te sig i små^krystaller ur urinen, som för*

varades i ett nytt trädkärl, Qch desså kry*
,

. ställer vittrade i luften. Om den verkli*,

gen kunde hafva funnits i urinen sisom

kolsyrad kalk, eller om den icke snarare

under dess frivilliga förstöring, genom den
kolsyrade ammoniakens itgärd, blifvit af»

skild från det upplösta fosforsyrade kalksal*

tet , skall jag lemna eafgjotrdt. JBåda äro fö«

^a. sannolika.

«^

^. 60*

Urinens bestJndsdelar ku2\na, liksom •

träckens och svettens, vara beständige ^ eller

tUlfdlligtk De förre aro dels s^ane, som
-under jvroj)psdt-ia: nas förrättningar blifvit

^ugUge, och s€iUa upjf^iagas af sugadroCf '

«
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*

na, för att ater^ iDföidei blodmassan, kun-

na uttörainas genom njurarna. Dit höra

mjölksyra, fosforsyiaclt natron, fosforsyrade

jordarter y och kanske koksalt. Pels åro de

sadane, som bildas i njurarna af kan hsin-
'

da andra odugliga delar i blodet; dcsse a-

To: urinämne, urinsyra, fosforsyrad ammo-
niak. Tillfällige beståndsdelar äro sådane,

som inkommit frän magen och tarmkanalen, .

eiler genom hudens absorption, och som å-

tet bortjE^å genom njurarna, såsom jag nämnt
om svaf\ elsyrade saker och salpeter. Hos
menniskor, som nyttja medicamenter, hvil-

Ica antingen alldeles icke, eller blott till eti

del forsloras under omloppet nxed vätskor-

na, finner man alltid dessa medicament i

'urinep, t. ex. de, som nyttja alkali emot
'Btenpassion få ofta en sa alkalisk urin, att

den fraser med syror. De, som nyttja ra-

barber, faafva en gul urin; af vegetal^iliska

adstringerande medel får den ofta egen-

skapen att färga jernsalter svarta, och om<
vändt jvärtas urinen af galläpple, da maa
nyttjat jernpreparater i större dosis. ' Röd-
betor och kräpp färga urinen röd, och au^

gustarabark ^run. Flygtiga oljor , balsamer

och i synnerhet terpentinolja
,
gifva uriiien

viol -lukt; spargel gör den odrägligt stin»

kandé« Al]a dessa kunna icke* anses sSsom
sjukliga förändringar i 'urinen, utan äro

endast upplösningar af ämnen, som den
friska krqpjpen afskiljer ur massan af sina

vätskor.
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Sedan man känner urinens beståndsde*
•

lar , låta de-förändringar , den af andra äm*
nens åverkan undergår, lättare förklara sig,

—— Afdunstas den i distillationsapparat vid

en sä lindrig värme, att den icke kommet
i kokning, sä öfvergär ett vatten af eri e-

gen, ej stinkande lukt. Dess färg blir mör-
Ic^re, fallande i rödt, ocfi några flockor a&
skilja sig, som tyckas vara iigglivite, blan-

dad med benjord. Urinen har nu. förlorat

iin ^aromatiska lukt, är skarp, ammopiaka- .

lisk och reagerar för alkali. Fortsattes af*»

dunstningen, sä öfvergår vätskans fär§ frän

rödt till brunt, och om den afrökes till

syrups consistens och lemnas att svalna, sä

anskjuta om nägon tid krystaller af fosfor-

syråd natron - ammoniak och saltsyxadt ka*

Ii. Sker inkokningen i öppna kärl, sä af-

sätter sig koksaltet i form af en skorpa .

pä . ytan, och kan borttagas,, hvärigenom >

de öfriga salterna fas renare. 'Afdunstas u-

, xinen mer än till cpnsistens af tunn^ sy-

rups sä stelnar den under afsv^l.ning till

en kornigt, eller bladigt änskuten massa

,

' af en inöikbrun färg och skarp, stickande

smak. i distillation ger urinei^ emellan

och W vatten emot fasta ämnen. Distil-

leras den intoi kade massan vid en efter

hand till det . högsta ökad värmegrad, sl^

fp,r man • kolsyrad ammoniak emellan* 0,01

ock 9;0j af £iassa|i8 yis^l*- oren^d^ af vid^
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i>ränd olja, sedan kommer en först gul, der.

pi röd, och slutligen svart, stinkaod^

cbncref olja, emellan och ^
sans vigt, som genom omdistillcring kan

fäs jren och lik den vidbrända oljan af djur*

ämnen i allmänhet. Sist jkomtner en liten

portion fosfor. Det återstående kolet ut-

gdr 37 till af mass;^ vigt. Det inne'

håller saltetna. Tillika flr man åf den åU
stillerade urinen litet salmiak, biåsyrad am-

xioniak och ep, qvantitet stinkande gaser.

IiCmnas den nyss uttömda urinen att

långsamt afsvalna i ett glaskärl, så hegyn.

ner den grainlas och förlorar småningom
sin lukt. Den afsätter derpa en fällning,

hvars qvantitet qfta varierar. Stundom är

den 'så ömnlg , att urinens hela massa der*

af blir till en tegelfärgad välling, och stun-

dom ser man blott en tunn aky, sotnknap*

past sjunker. Man plägar i' medicinen kal*

la det nubecula, då denna sky håller sig

lÄ ytan$ encorema, då den hänger midtuti;

och sedimentum, då urinen afsätter grum*
mel till bottnen. Efter 94 eller 48 timmat
bilda iig på vätskans yta, samt på insidan

af kärlet, små röda krystaller med glänsaH*

de sidor. Desse äro urinsyra,, och su länge

deras bildi^ing fortfar, är urinen ännu sur.

Om 'några dagar får den en blekare färg»

luktar ammoniakaliskt, betäckes med en
slemmig, hvit hinna, och på insidan af

kärlet sätta sig en mängd små prismatiaka

*
,
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nSlar af fosforsyrad ammoniak- talk, hvil-

kag generatloa hindrades, si länge uiinea
ännu höll fri syra. Uriiien är nu A
Jcalisk, att den fräser med syror, och om
den vid lindrig värme afdunttas till coosi-

•tens af tunn syiup, si kali mail med svaf»

velsyra fälla benzoesyra, hvarvid tillikat

enN blandning af kolsyregas. och svafvelbun^

den vätgas utvecklas. • Sistilleras den tura *

blandningen, sa får man en svag ättika,

smittad af saltsyra. I äetta tillständ jlnnes

intet spär af urinämnet qvar, det har bitf*
,

vit föxvandladt till kolsyra^ och ammoniak
och, efter Foucroy^s mening, äfven iätti«

ka. Men di denna Xttika i hans försök

alltid blifvit erhållen vid distillation med
• Svafvelsyra, si var den väl alltid' en prd*

duct af distillaticmen , si mycket mer, som
den ättiksyrade ammon laken förflyger i öpp«

kärl och under afdunstning. * ,

Stundom händer att urinen icke rutt-

nar-f utan behäller sig ofösändrad. JOet* *

ta händer i synnerhet, di den icke inne*

häller iriycket ägghvite. Den bekläder sig

dä med en möglig hinna, och blir. mindre
amxnonikalisk, in förut* tTrinämnet behäl-

ler sig deri tiU största delen oförändra dt.

^ourerjoy, som antagit att dervid skulle'

bildas en betydlig portion ättiksyrad ammo*

jiiak, har kallat den Urine acescente. Salt.

* syra skall, efter hans uppgift, utveckla

lukt af ättiksyra derutur.

m
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TJiiiien blandar sig med vatten i alfa

ynöjllg?. förhällandeu , den blir deraf blekarö

ti^ färgen» och qvarUåUer ^fter utspädning

de ämnen, som annars under afsvalning

fällas. — Alla syror, äfven de svagare

yäxtsyrorna,. befordra urinsyrans ömnigare

och hastigare afskiljande. Svafvelsyra, blan-

dad till urin, förbyter den inom korrt till

ättika; blaadaingea får en. mörkare färg

och en egen, högst obehaglig lukt. De ö&
;ciga syrorna förändra den icke, utom sal-

petersyra, som ur afdunstad urin fäller, u*

Sinämnet i krystaller, och syrsatt saltsyra,

som bleker den och förstörer urinäranet.

Oxalsjra fäller oxalsyjad kalk. De eldfa*.

sta' alkalierna ^älla benjorden och lösgöra

'

^mmoniaken ur dess saJter. De alkaliska

joidarternä fälla derur fosforsyran. Zinlu

jern - bly - qvicksilfver - och silfversalter sön-

derdela de i urinen befintliga dels fosfqr.

syrade, dels saltsyrade salter. .Jernsålterna

fällas icke förr, än den fria syran i urinen

blifvit mättad. Salpetersyrad qvicksilfver-^

oxid (tillredd genom kokning^ fälles rosen* •

tbd af urinen, .och fi^llningen fosforescerar,

di den rifves i mörkret. Fälluingarne med
bly eller qvicksilfversalter gifva fosfof,^ d%
de distilleras med .kolpulfver. r*«- Garfäm-
-ne fäller iigghviten ur urinen, och alko-

hol, on^ dan .i tillräcklig qvantitet tillsäu

tes, urinsyran, ägghviten "och de fosforsy*^ «

j^de salterna. Ulod, sofn. blandas MlL '
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irsLTiti tiriri^ coaguleras, och efter eti %i\xkJP

upplöser urinen dess färgämne ocli blii:

xöd.

Hvad jag nu anfört gäller egentllgeii

om en fullvuxen, frisk menniskas urin.

Men urinen kan vara underkastad ganska^'

mänga förändringar, härrörande frän olika

ålder, från olikhet i väderlek, årstid, göro-

mål, klimat, näringsmedel, från passioner

eller djukdomar.
*

•

^ X. Efter åldern.- Fostrets urin är nä-'

fttan>. slemmig, och sä go9t som utan lukt

och färg. Barnets urin innehåller i börj^in

Inga fosforsyrade jordsalter, hvilka heW
och hållet upptagas ^f de utväxande benen,
utan dess syrliga egenskap härrörer huf-

vudsakiigast från en ömni^re hällt af ben-s*

i^oesyra. Den har, en blekare fä]*g, och' in«

nelialler mindre urinämne och föga urin-

syra. Med åren blir den mer och mer rik-

halltig pä dessa och pä ägghvite, och'"hoi'

ålderdomen förökas deras qvantltet till den
grad, att de ofta afsättas i de inre urizr-*]

gångarna och bilda stenar. Hittills sakrik'

vi likväl en jémförelse- undersökning ' e-
^

mellan urin vid olika åldrar. '
*

g. Af tid pä dagen och ^årstiderna för».

andras' uiiaeu val Kke omedeIbasIigétt,-mea

Dl



^ 1

nftårtmlltidtttttnderna är den vattenhallti-

gare, äfVeasom i kalUra årstider, dä dea
deremot om morgnarna och i ea vaxxnaxe

^räderlek år mera . coocentrerad.

•

3» Efter klimatet har man äfven trott*'

i^g åana urinen skiljaktig, I varmare

htnder skall den innehålla mera ägghvite

och urinämne, i kallare deremot vara ri-

kare på »urixviyia och fosforsyrad kalk. Sea
sednare grunllar sig derfdre lätt, t>eh af-

stitter en fällning, som i luften blir röd

f»ch slemmigi och soin består af urinsyra^

ågghvite och benjord. Den bibehåller sig

bättre och ruttnar senare. Det är troligt

,

^att dessa olikheter äfven kunna äga rum e*

mellan: vinter- och sommartiden i de kalla»

re klimaterna. ^

4. Eftif' närtngsjnedUns olikhet och af

medicamenter mäste ui-inen, pä det sätt jag

förut*, nämnt, åtskilligt variera; t. ex. hos ea
person, sotn lefver af saltad föda, måste
den innehålla mera koksalt, o. s. v. — I>e

förändringar sinnurördåer åstadkomma på u-

rinen, äro egentligen en följd af dessas

verkan på huden, som deraf sammandrageSg
bvarvid utdunstningens vatten bortföres ge*

nom njurarna och utspäder uriaen.

$• ^uidomer förändra urinen på flera

olika sätt, och det är klart, att, då i olika

s^uk^cMOAax olikt beskaffade kemiska proces^

' Digitized by Google



I

$er uppkomma, mäste också skillnader fram-v

te sig i de odugliga ämojen, soza skola bort«

skaffas ur vStskbrnas massa. De gamla leia^

nade mycken uppmärksamhet at urinen vid

.sjukdomari och deras furtroende for de tec*

ken, som dera£ kunUa hämtas, var Isi store«

att Xäkare gäfvos , liviika nästan endast af

dessa sökte sluta ti II sjukdomens art och.

de medel, som börde. brukas. ~ Urlnenf

.

yttre caracterer tillkannagifva oss ganska

. få af de förändringar deu undergått , ana»

lysti^ miste dervid komma oss till hjelp;.

xnen detta fält är ännu föga cpltiveradt^

och kemiens hittills gjorda upptäckter deri

^ifva 9SS endast en jsvag ledtråd.

1 £tbrar har man i synnerhet uppmärk-^

samt betraktat . urinens beskaffenhet, fär

att af dess kritiska sediment, sluta till sjuk.

dom.ensi förestående förbättring* I de in- .

termittenta febrarna är urinen under frossen

blek, ofärgad, och utan sediment. XJndeif

feberhettan är den mör.kröd, och grumlas
icke under afsyalning, utan afsätter högst

en portion slem, som blir hängande midt

uti dess massa. Sedan svettningen utbru-

tit, är den iifven mörk, men ystas under
afsvalningen. och blir tegelfärgad; sedimen-

tet sjunker småningom, och betaeker

jofvexstm^ en skönt rosenfärgad ms^ssa» som
bestlr af urinsyra och ammoniak. Proust»
som under$ökt den, tog' den i börjjin £q?'

Itti e|en syra, som, han kallade rosefi/drgoJ -
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iyrUf men han fann slutligen, att den icke

var anxiaE^ Un detta uriosyrade ' salt.

Hvad som under paroxysmen i frossfebrap-'

na sker hjistigt, inträffar i de remiturande

och Cöntinnerliga febrarna .p& en längre pe-
,

riod. I början, så Jänge den sjuke har

rysningar, är urinen blek, men snart bU£

han mörkare, rödbrun, och sätter intet se-

diment. Detta fortfar sä länge febern räc-

ker, och da urinen begynner sätta sedi*

ment, är det oftast' ett tecken att sjukdo*

men bryter sig. Dock händer det, att un-'

der loppet af lindrigare febrar urinen be*

ständigt sätter sediment, sä' at man icke

kan antaga der- för en allmänt gällande re-

gel- Unde; ,det tillståndet, dä intet, sedi-

ment formeras; och öfver Irufvud vid alla

tillfällen, der en fcherkänning inställér sig^ .

innehåller urinen ett annat ämnej hvars

"

Hatur ännu ej blifvit närmare* bestämd,

bvilket .fälles af salpéte^syra', af alun, och

i synnerhet af sublimatsoIuti9n. Salpeter-

syran äx deryid det inindst säkra reactions-

medlet, och lemnar urinén *öfttv oförändrad,

då sublimatet gör betydlig fällning. 1 män
, som febern aftager, förmindskas qvantiteten

af denna fällning, och det tegelfärgade grum*
let visar sig. Förbättras icke sjukdomen,

fä. bibehåller urinen sin egenskap att- fäU
las af sublimår, alun eller salptetetsyra", och
ökas dervid tililka dess eg. vigt, och dess

fäxg blix mörkare, så bebådar det ofta en
* ' ; plydtlig*
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olycklig utgång. Den urin, «om mof cr&
ti» grumlas, kallas af -Ztäkar^ Urina criti^j

méa det grummel, som' aftättes, iniieh&IIei^'

inga Mttömda sjukdomsämneil, utarl bestar^

tom vanligt^ af Utixisyrl^ ägghvite dch ben^

jord. ^Det endast 4isat<; att .med febernt

brytning återkommér urinsyrätli förut häm-
made bildniiic;. Blåhdar mati dalpeteray*

ta till en critisk UtiHV iiiftäh iPkiläiiig«ii &jf^

satt sig^ så far den en mörkröd färg« ->

• t pétieniot af atlmtki éläpphet' Mit tltt»

nen ofta sä ä^ghvitehalltig, att den cöagiild»

ras af Kokninfg, och den har i denna sjuk^

dbm alltid ej^Hskäpedr att .fållas siiMU

mat, alun och salpetersyräi Jii merä detta

Ökas, ju farligare är det^ och deh géiionl .

tippvätrmiiing coaguléifaildé tititiélil föicebldä^

alltid en olycklig Utgäng* Dervid höt man
likväl erinra^ ^tt spanska Jtugor hafvä tom^.

mä vérkaii på iirfrl, göra i lindrig grad

fällningar med sublimat, och 1 en högre grad

af strangUri kail lirineii blifva så ägghvitef

. halltig/ att den tdäguletåä i bliiiäiti \é\\ét

blir tili och med blodbläridad- Detiämrai

händer äfyeu af ändra starkä urindj^ifVail-«

de liiedelv t« é%* åf iabiHä^ > Jt i^aUdléét äf
mechafiiskki kinder för absorpdori (hydröpä sac-

éatus) här urinen icke dessa egenskapeti

deH fäller icke äf^ubUiiiät^ sj^neå-^tidäftt

-yarä mtr än vanligt eonceiitreräclj öch éät*

ter ömnigaxé sedimkiti hvari^enoiii desssl*^

^ Zfjfurkmimii ^^4SM^-^ . ta -

»
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båda «Iag af vattensot lätt åtskiljas. Afsat*

tez uzi^eli tillika .gft xosenfärgadt pulv«r»

flä är det nästan »Utid ett bevis pä #n scjLrxliös

•Ucii' «ljes »juk . lefvej:«

» • «

1 gUt (arrhritU) Kr urinnns 1i«tkaffen4

.het ofust mycket fdrändrad,
.
ock den äjr

hot giktqoki^ gästan -aUtid surare « Sn bM
andnk • Under sjelfvm giktpiroxysnen, d&
feber inställer sig, h^v, urinen samma cara-t

•ter, som under feber I allmänhet; den sät-

ter, ieke^sedi^ient, och fälles vaf sublinater^

Mot aiifallets slut ate;:fa,r den sin syra, och g/er

eii. dmnigere f^llniqg, sqm b^tir' af »urinr

eyxa, mycket urinsyrad ammoaiak och ben-

jord. Om' urinen hos en giktsjuk ^fter slu-

sadt anfall tyckes vilja sätta sediment, n^ea

åter begynner fällns.af s^ubUmat, under det
sedim,entets qvantitet mipdskas, sa hebädar

det^te ^tt i^ytt anfalU •^vAlla omstä^djijrbe-

ter. tyckaa visa, att i gikt urinsyrans bild-

ning blifvit onatu;:ligt ökad, så att man
icke endast ..hnner fdfsn. i urinen, utao^ sä-

ftom jag längre^ fram ^ kommer, att .visa,..

i^eA i coacxetiqnea; ;yi<i ledgåxigajLjaa* .

I g^rr/sormSste dei» galla, sem absorbe-'

ras och ixxiigiuies ^ l>lo.dmassaAt Uituminas

genom njurarn^ laed iurineu, nem 4flBra£ iäc

en .mörk rödgul färg. Seu mtadsta inblanda
ning. af galla i urinen röjes genom tillsats ^£

^it^tsvaj^vejsyra ^lerjSiAt«yxa,hvaxaf'^ qM.
någon stund fär fjlxötfJäSXi^f di. liNAapauet
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Xfieä syran förenas till ett gr6n{ hartz, soiu

i denna utspädda lösning qvarhälles. IJri*

nen häller galla länge, sedan sjukdomen är

botad, emedan all den galla, som färgat

kroppen gul, måste absorberas och afföras

genom njurarna. 'Fourcroy härledde fär-

gen i gulsot från den gula syra han trodde

sig hafvti uppfunnit af kött som behanjllas

iDe,d utspädd salpetersyra^ och ansåg det

gula ämne, som med salpeteiiiyra fulldea

ur gulsjukas afdunstade urin, för denna gu«

la syrtt. .Jag har vid blodets analys, i hör^

jan af sednare delen, visat, att denna gul-

syra är ett misstag, och den han feck ur
urinen härledde sig frän ett' af ! salpetersy-

ran och gailämnet bildade guk harU.
•

•*'..
Barn, som lida af mask / hafva stUYi-

dom en mjölkf^ij^ad urin, som, efier 1 our-

croyt har sin hyita färg af uppslaminad

oxalsyrad kali. Oxalsyra, som vanligen Ic-

ie finne* i urinen, bildas der vid atskilli-

ga.sjukligai tillfäliigheter , hvarvid den för-

enas med kalkjorden, -och blir dä ej sälian

^n, beståndsdel af stenar. — Detta slags

iDjölklika;u)rin bör likväl icke .förväxlas med
dei|, som ofta v\d shmmiga hmmorrholder (d*

ä. catarrh) pa hldsans ^lemhinria inställer sig.

I>en Itk^r lervälling under uttömjiingenr

och dl^iMkt sedan ett ömnigt hvitt, varlikt

slem, som härrörer frlin en onaturligt ökad

^sondrin^ af blåshalsens., naturliga sleux*

WfOi^mgar i urinvägarna hprtjga^
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urinen atfVen med mjöikfärg, hvarefter Ta-

ret under hvilm småningom fränskiljes.

1 tSrandé sjuHömar finner man stun*

dom fettkulor simmande på urinen, den i q-

nehäller mer ägghvite, och stundom afven

mer fosforsyrade salter, Un naturligt. Vid

felaktig eller trög matsmältning (dyspepsia),

är urinen mer än Tanligt ägghvitehalltig,

och ruttnar ganska hastigt. I Engehka sju*

kan och i Osteomalacie hos fullvuxna är uri-

nen alldeles dfvermättad med benjord, upp*

löst i en ömnigare qvantitet fri syra, och •

den ger med caustik ammoniak en ovanligt

stark fällning. JDervid förstöres småningom
benens sammanhang, såsom jag redan sid.

a^o* D. %0 visat*

I Hy$teri och vid spasm^uka tUlfålltn

okas urinen ofta på samma sätt, som af sin-

nesrörelser. Bedan vid annalkandet af ett

spasmodiskt anfall tilltager urinens mängd,
den blir vattenklar, och innehåller Utefr el-

ler intet urinämne eller ägghvitei meii der-

emot en så mycket störii^ mängd salter.

I>en fällas ömnigt af ättiksyradt bly, men
déremot föga af garfämne. RoUo under-
sökte en urin, som under ett hysteriskt

anfall blifvit uttömd. Den hade hvar-

ken färg eller lukt, men en skSp smaki
och gjorde de delar, som den vidrörde, hud-
lösa. Den innehgll mycket koksalt, ineiii

fuga fosforsyrade salter. Sn dylik CöräAr

Digitized by Goog



I
/

309
I

dciag Bkall turinen äfven uadargä vid de-

liriv^m i febrar.

En märkvärdig sjukdom i urinen, kål*:

lad Diabetes melUtus^ ger urinen en socker-

söt smak, hvarvid den tillika uttömmes i

en onaturligt förökad mängd. .]>iabeiisk u»

rin har mänga till och med betydliga olik-

heter, men dess caractexistika kännetecken

äro en honu^ngslik lukt, svagt söt och j il-

lika något s«ilt smak, samt blek, halmgul

färg. I>en är stundom grumlig, och lem-

nar efter afdunstning en större mängd fa-

sta ämnen, än frisk urin»

' Afdiinstas den, si tterstär stundom
0,1 fasta ämnen, af en brun färg, och af

en luklt, ej olik brändt socker. Friska mea-
niskors urin lemnar sällan öfver högst

f^sta ämnen. ^— Blötes denna iterstod
' i alkohol, sä upplöses den till största delen,

med lemning af litet ägghvite och nägra

fosforsyrade salter, ehuru de sednare i

mindre mängd, än af frisk urin. Xiösnin-

gen i alkohol kar eu gul färg, lik spanskt

vin, oc^h kan genom förslgtig afdunstning

fås att anskjuta* £fter afrökning till ho-

nungs conslstens,. stelnar den under afsval-

ning till en kprnig, brungul massa, $om
alldeles liknar räsocker. Den har en svagt

söt smak, förbytes i kokning med salpeter*

syra till oxalsyra, kommer i värme lätt i

jäsning, och ger alkohol, dä den jästa väC«
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skan distillerasi ocli är således ett sars^ildt

species af socker » som vi kunzie kalla

riiLSocker*

Urinsoc£ret ger i distillation fäga märk-

bura spär af aminouiak , men en svart stin-

kaude olja och kol bunden väcgas. Spår af

fosfor finner man icke deri, om hettan än
ökas till flet högsta, ^[ed .salpetersyra gér

det, alldeles samma prodacier, som vanligt

socker, utan spår af vinsyra* «Af caustika

a ka] i er och alknliska joidarter sönderdelas

det, i^r en mork färg, förlorar alldeles sin

sötma, och då det behandlas med kalk, för

att renas efic r vanIiL»a regi or för sockerraf- •

£aoring, sa far man en bitter vätska , som
under afdunstning fäHer kolsyrad kalk^ och

som, genom den öfverflödlga kalkjordens

utfallande med kolsyra, icke återfår sin sö-

ta smakr Afven genom en stark och längé
fortsatt kokning skall det kunna sönderde-

las» X>e( liknar i detta hänseende urinäm^

net, som i deona sjukdom ersättea dera&

Utom dett^ ämne innehåller diabetisk

irrin äfven stundom ägghvite, och stundom
tillika litet uriiiämne; men i alla dessa fall

är sjukdomen antingen i sin- början, eller

i aftagande, oeh deras mängd ökas emof
sockrets^ i mån som den sjuke åtexställes»

,
Sen mfingd urin, tom i denna sjuk-

dom uttömmes 9 är stundom aUd^le% otro-.
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lig, vanligen emellan 4 ocTi 5 kannor,

på dygnet, och dervid bortföras i| till ]'

•kälpund uriiisocker pä detta qvantum nriir».^

—^ Cruikshank blandade %o skälpund u«

tin, med jäst, ocb. lemnade den ett la*

gom varmt ställe, livärander de kommo i

cn långsam jäsning. Den spirituösa vät-

skan gaf i distillätioa 3 skålpund Ipränvuiy

som genom omdistillering dfvei^ kolsyradt

kali gaf 9 uns och 3 dr. alkohol. Xiemnat

denna uriu pä ett ställe af ,10 å x% gra-

ders värme» sä grumlas den a bäcjaa, men*
klarnar efter 6 ä 8 dagar, och öfvergår ef-

ter några veckor till ättika, bvarvid den
jikväl bebäll^r sia fula fitrg*

Färsk diabetisk urin . rodnar lakmus»
))apperet obetydligt. Salpetersyrådt silfver.

Jfäller derur saltsyradt och fosforsyradt silf^

l^er. Af kalkvatten grumlas den och får>

' /én svag ammoniak 'lukt.' Ben föUning kalk-'

«vattuet åstadkommer ä^r ganska ringa, och

iden ofvanstäende urinen förlorar dervid

Arx färg.. Svafvelsyra färgar Aetk rosenröd^

hvaTvid i början märkes en svag fräsning ,

den bibehåller sin genomsktniigUet, och

1>Ur utan lukt. Saltsyrad baryt fäller nr

denna urin fosfoisyrad ,baryt. Oxalsyra fäl-

ler oxalsyrad kalk. Salpetei^syrad qvicksilf.

veroxid ger tn xöå fällning, äfvensbm i

frisk uiin, och blysalter gifva en hvit. —
lör öfrigt varierar urinens beskaifenhet i

4MBa sjul;dMat ni mingfaHdigt, ttt de atta{'

«
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lyset yi bafva «f Cru ikshank» .Nieolas,

Sorg, Tlienard, Bostock o, fl. aldrig

j
• • • »

Alla utvisa likväl, att urinsockret i

^enna sjuMopq. loi^iiädet uxinämnets stal*

le, och. ^t,t urinen med en varierande ägg^

hvitehallt innehåller mindre fosforsyrade

saiter, ^n i fris|^a tilUtaAdet. Detta kommer
likval ..deraf, , aU det cjvantum salter, som
förut borti^eck upplöst i 3 till 4 qvarter

v^itten, utspädas 3 till 5 kannor,

atf W)> funait digras .bortgång i diabe.

tes stundom förokad till mer, än dubbelt

inoX i friska (iUståadet^ ^ Man har gjort den

anmärkningen, att uriaen tillika $kulie af-

ga till större miingd, än det tnan förtärt,

Jivaraf in^m ^sluyii:, ki:upj)en skulle för-

^affa sig y^ttfn p3i ett i frisl^a tiUitändet

ovanligt sätt, Det är visst, att vattnet i

denna sjukdom, afs^tte3 f njurarna laed ea
sidan hastfgb^f», ^tt dea. sjuke plägas af en
beständig törst, och huden, som icke mera
kan fuktar af utdi^astaingen, blir torr ock

g|staiidad« AlU T^ttenballtlga seeretiqner

piindskas ^ller afstadna därvid) och nerv**

Hy^^temet tyckes bafva coAceutrerat $in verk-

fambet i njufarna, för att förvi^pdk allt till

y^ifisocker pch bortföra det. Om urinens

inängd verkligen i*agon gäng pfvexstigit

mat^Hfi ocb dryckejns, s| skulle 4ot .antingen
komma ifrän en absorptioa pä huden, elle^

Uiu vattexi* bildAiog pa bekqsta^d af Juogx
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l^ns tfriga bestähdtdelat. Rrad Aftt t^m^
angår, så har jag redan visat omöjlighetea

af gasformiga ämneQt uppsupniog af eu torr

hud. Det iJt sUedes icke sannolikt, att sug.

ådrorna kunna upphämta det gasformiga

vattnet ur luftea, med aoaat viikor, än
att huden i denna sjukdöia ivérkade såsom
ett hygroskopiskt äyne, hvilket likväl är

fuga rimUgl» då man eriai^ar sig skillnaden

emellan hudens och luftens temperatur»

hvarigenom huden alltid måste afdunstasin

vätska i luften. Den sednare meningen av

således den enda rimliga.

Man tror i allmänhet att denna sjuk"^

^om har sitt säte i digestionsorganerna, .

hvilka genom en egen sjuklig verksamhet

£c>xvandla maten i socker* Denna mening
yttrades först af den Bngelska liäkaren

Hollo, och liar sedan, med undantag och

föränd4:ingar9 bUfyit bibehållen* Om detta.

Toresannt) så skulle def socker, som genon^

urinen uttömmes, föaut finnas i blodet,

och urinen borde dessutom alltid kunna in*

nebålla urinämne. Bollo undersökte ' der*

före diabetiskas blod, men fann den allde*

Vss icke söt, ehuru den hade undergått nå*

gon- förändring till sin tammansättning,:

hvarigenom den länge emotstod förruttnel-

sen, da fiiskaa blod, under samma omstän- r

digheter hastigt tog röta* Han fann vida-,

re, att 5 gran socker, som upplöstes i blod,

jaL i^^ gäfvo det någon kännbacl sot amak|
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injepL att detta socker vid analysen kunde

fr^intes, och förvandlades genom behårid-

liilg teietl salpetersyra till oxalsyra*; dä baii*

deremot iir ett med alkohol ' coagnlerad t,

jDch efter silning afdunstadt diabetiskt blod,^

jxvarken feclc socieri eller, A^é salpetersy*

ra, oxalsyra. Nicola-s undersökte tfven bio*

det i denna sjukdom » aoch fann det endast

något rödare än vanligt, och fattigare på
trSdämne, nien för öfrigt upptäckte han
.dcrii hvarken socker eller någon annan skill-

nad från frisJkt blod^
'

Orsaken till diabetes måste således lig-

ga i urinens af^öndringsorgan , njurarna,

hvilka man vid dissectlonen af denna sjuk-

dora ofta funnit iörändrade till sia stru-

ctur. Det återstår oss likväl, for en riktig

och säker ^unskap om närmaste öfisaken

till denna lijukdotn , att kunna bestämma.

Ilvar kroppen afbördar sig allt det qyäfve,

som annars bortgår sås^m en beståndsdel 'af

urinämnet, och som likaså utgör en huf-

vudsaklig' beståndsdel af de ämnen, på hvily

kas bekostnad urinämhet bildas.

y

Njurarné förvandla i diabetes allt hvad
gom ditföres, dugligt och odugligt, till u-

rissockcr, och uttömma detta tillika med
en onaturlig myckenhet vatten. Serigenbm'
lidér kroppen en stÄrre daglig ferlust äa
vanligt, och da, i sjukdomens början, dé
pixlsA organerna mindce betydligt lidii derii,
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t

fcf, si Hstadkoxnmet dexigenoxa en ökad m^ff

lizstf magen *$inälter maten Tttl^ oeh den
iBjuke äter och' dricker mängfalldigt mer nn

' Baturligt, för att, jemte den onaturliga u-

rinafsöndringen, nägorlufida kunna under-

lialla kroppens nutritiun. Men di felet i

njurarna dagligen ökas, så förslår icke det

qvantum föda, som magen hiiiner smålta,

och njurarnas activitet besegrar niitritlons-

processens, under det allt det förtärda åt-

gär till bildning af urinsocker. Xröppeii

begynner då afinagra, och i detta stadium

af sjukdomen måste det uttömdas qvantitec

öfvergå det förtärdas, ehuru visserligen

icke så mycket, som somlige Isåkare påstå

sig hafya funnit. Slutligen, då det onda

når en viss högd, förlora matsmältningsor«

ganerna sin återstående styrka, och den
'

sjuke dör af uimärgUng.— Diabetes kan rätt

ofta botas. Bollo, förledd af sin theori .

om en öfverdrifven styrka i digestionsorga-'

- iierna,^ gaf svafvelbunden ammoniak och

fÖreskref en animalisk diet , hvarigenom han
ofta botade dénna sjukdom. Medel, sort

verka starkt på njurarna, förnämligast span-

ska flugor 9ch kamfert, hafva äfven botat

den. Vid kuren är det hufvudsakligast

nödvändigt, att den sjuke binder sig vid

en animalisk diet, med undvikande af all

vegetabilisk föda. — Det är svårt att än-

fin afgöra livad sammanhang denna omstän»

dighet vid kuren kan hafva med RolloV .

c^ervation,^att diabetiska^ blod icke. A Ittt^
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riittnarie, och således att dess fasta delar,

innehöll o mindre qväfve, än i friskas blod*

Di sjukdomen begynner aftliga, inindsjcas

ismäningom urinens mängd, den begynner

återfå sin lokt, blir mera färgad, och ger,

dä den efter inkokning blandas med salpe-

tersyra, glansande krystallfjäll af fälldt u-

xinämne, och i man som dessa tilltaga,

mindskas qvantiteten af urinsocker, tilldetfl

den intorkade inassan, vid helsans full-

komliga återställande, icke mer ger oxal-

syra, dä den behandlas med salpetersyra.

iDiabetisk urin, som under sjukdomens till-

tagande antingen icke, eller föga, fälles af

garfämne, fiegynner, i märf som sjukdomen
aftager

I
att dermed ge en ökad failiiing.

Under namn af diabeten insipiduB beskrt^

yer man en annan sjukdom, livari uviuens

kvantitet är onaturligt ökad, ända till i kan-

na om dygnetj men hvari intet socker fin«

nes, och som innehåller urinämne i en lärigt

ringare qvantitet, än frisk urin* . Xlen har

en blek färg, rodnar lakmusp^pper, och lem-
nar efter afdunstning omkring /0 ^'^s^

massa, som fuktas i luften och luktar likt in-

kokad mjölk. I>iäbetes melUtus öfvergår

stundom till insipidus*

Slutligen skall jag omtala en oriktig

beskaffenhet i urinen, som egentligen icke

Utgjorde något sjukdomssymtom, Ixoji dea
peucmi hyaraf den hjimtadeit £n
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qvinna, mor för tvénné bara och i flera tt

enka* feck en grumlig urin, som nästan lik-

nade jnjölk, och hade litet större consistens,,

än naturlig urin/ men fdr öfrigt samma lukt

och smak. Caballe, som undersökte den»

fknn, att dea ystades i kokning, och lät,ta-

r'é, om den var gammal, än färsk. Den ji*

etades äfvengJ af syror, och coagulum lik-

nade fullkomligt osten ,af coagulerad mjölk.

JJen löstes i ättiksyra « i utspädda mineral-

syror, samt till någon del af kokande vat-

ten. Ur upplösningen i syror fälldes den
ii alkali. Den löstes i caustikt kali med ut-

veckling af ammoniak. I alkohol blef den
v härdare, och gaf i distillation och vid för«

bränning iammai produkter ^ gom öst-ämnet;

För öfrigt förhöll sig urinen säsom hos en

frisk person. Qvinnan var derunder icke
' quk, och brösten funnos icke pä mindsta sätt

deltagande i dennsL ostp/oduction i njurarna.

I>å urinens aflopp hindras af någon me-^

chanisk orsak, uppkommer Ischurie eller stäm*

mii« Man åtskiljer Ischuria irenalis, då felet

är i njurarna, deras bäcken, eller uringln^

garna, ochvesicalis, dä afloppet ifrån blåsaa

^hindras. Häfves icke hindret, sä absorbe-

ras under kärlena spänning eil det af uri« •

nen, och den sjukes utdunstning fär lukten

-af urin. Slutligen spricker blåsan, och dejQL

sjtike dör. Om bläsan genoni konst dess*

förinnan aftappas, så blir den likväl oftast

^fterät af utspänniugea. '
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^ ^ JdetT //// urinens kemiska analyi^
•

"Man kan pi tvcnne sätt undersöta xx^

rinens sammaiisattuiog , dels med reagerann'^

de medel, och <iel8 genom inkokning, bld%>

efter nästan samma principer, som mineral^*

vatten analytiseras.
^

1. Reagerande medel tillkSnnagifva hvIIJc»

ämnen urinen innehåller, men de bestämma
oftast ieke deras myckenhet». Antalet a£ dessV
reagentia år för det närvarande ganska rin« .

ga; men vi hoppas af framtida undersökning

gar att .erhålla både flera och sakrare. Åt«
skilliga af de ämnen,» som innehållas i iiri-!

nen, kunna ickn framställas genoiu reactioa^

t« ^ nyolksyrat bensoeayra, kali o» s»

rdrande dessa, måste* man siledee taga si^i^

ttililygt till den utförligare analysen*.
v

a) Salpjetårsyra
^
tjenar att upptäcka urin-^.

^mnet, genom sin egenskap att fälla det I

en glänsande voluminös krysti^Uxaassa» '^Sä-

söm reactionsprof behöfves den endast vid da .

tillfällen, dä urinämnets. närvaro är tvetydig»

t. ex. i diabetes. Som den «ura föreningen ar

löslig i vatten, visar sig denna reaction endast

ojai syran någorlunda concentrerad dropptals

ipgjutesi' urin, som blifvit afdunstad till con-

listens af tunn syrup. Fällningens qvanti-

tet beror af den tillslagna syr;in. Den er-

.hållna fällningen,* upptagen pä iiUrum och
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' itifdiiindi^rUg i luftan», och .h^ar ^4 starpt stic^ *

'

kände mx smak; löses lätt i vatten, men'
s fälles äter af ny tilislag^n s^lpet^jjijiy ra; all-

deles såsom fällningarna af jsyror med gali«

imnet, ägghvite, ttädamne fl. Bervid
måste man. likväl eiiura, att salpetersyran

Sfv(;pa.«.{^U^i den benaoesyra .urinen inaetiål-

ler; man bÖr derföre alltid göra ett. contra-

profflied saltsyra, som endast faller beiizoa-

fymn«..Å.nnu en ontständigUet, jsom kan för«

lirllla resultatet, uriqens agghvitehallt, hviU
)Lea %>ck%l utfalies af salpetersyran. Pär att

3rara |ijct|gc säJ^. p| si^t resujkat, ^maa
derföre först upplösa den afduiistade urlnea

\ alkohol, eller också innan afdunstr^ingen»

Utfälla ägghviten med artificielt elUr natur^

ligt garfämne. — Vidare ' nyttjas salpetersy-

ran sSsom reaction fpr urinsocker, på d«C

tätt, nit den inkofcadi^ urinen 5, upplos:(.,i

lohol och Mdan afdonstad, digereras- med
salpetersyra for att finna om oxalsyra hiW
das^ liyaxaf maq aUtid.^lulai ^Ul urinsocker».

Oifistflndigheter, som kunna förvHla detta,

resultat, äro dels ägghvite, ,50m ger mer
^xalsyra, än sockret, del,s en hinteifiiallt aL

, alkohol, hvarmed m%n sökt avskilja agghvi-.

ten, hvilken äfven ger oxalsyra. Jliibt vo-

fe kan&ke att; först med artificiell garfämne

(icke sned naturligt) varsamt utfdlia.itg^hvt^

ten. Salpetersyra nyttjas också susnin ro.T-*

gens i..feliersjuJ»a& uryi, på 4^t öatl..ja3 .ef-. •

yaj£öi« omtalat.

>

*
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b) Svafi^ls^ra färgar diabetisk urin rcu*

<tenrdd. DettA inträffar likväl stundom äfveni

jned vanlig urin, och äc således ett ganska

osäkert reactionsprofé ' *
'

t) Sathyra St'^ét bSsta reagerande me»
del för galla. Afven då urinen innehåller

en ganska ringa qvantitet galla « Uir deaoQi
en stund grön af tilldruijen saltsyra.

'

. d) Caustika alkaiitt fälla benjorden. • Matt
nyttjar härtill häldst cauit. ammoniak» Den
fäiluiiig, som fäs, innehållet ofta urinSyrad

mmmottiak och ägghvite^ hvilka böra borU^
brännas, innan fällningen våges. Efter Gruiki
shank's försök fax n^an af 4 Uns min i

gran benjordé - - ^

e) Saltsytad haryt fäller fosforsyran, se*

dan bénjorden blifvit afskilld med atnmoni^

ak. Då urinen någon gång innehåller svafi .

velsyra, Fälles äfven denna, men blir olöst

,

pm fällningen digeteras med saltsyra, hvar^»

ur dén fosforsyrade 'baryton sédan kan (äU

las med ammoniak. 4 uns gifva, eftes

Cruikshank^ I3 grån fosforsyråd 'baryt ;

hvilka svara emot 94 ^ ^5 g tan fosforsyra^

nation^ ammoniak i krystailform* '

f) ÄtttHytadr Wy (BiySocker) fäller en
blandning af saltsyradt och fosforsyradt bly

jDae4 ägghvite« iLokas fällningen med aa
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'gånger si mycket vatten; sä upplöses det

saltsyrade blyet, . Cruikshank faun, att

4 uns urin gifva, <e£ter etc niedeltal, 31 gran
fällning) hvaraf 7 gran upplösas i kokning.

!D,e återstående (24 gran ansåg lian säsom

svarande emot en lika portion fosforsyrade

salten Detta är emedlertid orätt, ty om
hela den olösliga portionen vore fosforsy-

radt bly , så skulle den svara emot 1^ g-

sin vigt krytftalliserade fosforsyrade salter.

Nyttjar man till fällningen blyättika (Ifttik-

syradt bly med basis i öfverskott), så får

man en långt ömi^gare fällning, som icke

löses i kokning. '
1

g) Sahsyrad qvicksilfveroxld (sublimat) för-

ändrar icke frisk urin, men åstadkommer en
fällning i febersjukas, vattensigtlgas, lefver**

' sjukas, ocli under invärtes bruket af span-

ska flugor. HärrÖrer detta från en vid des-

sa tillfällen i större mängd åtföljande ägg*

hvite ?
'

h) Altin gör samma förändring i VLtu

nen, som sublimatet, men till en mindre

qvantitet, så att man kanske skulle kunna be-

tjena sig af alunens och salpetersyrans trea*

ction, för att bestämma graden af febernl

Det förtjenar också en undersökning , om
feberns häftighet står i förhållande till fälU

jaingens myckenhet*

PJurkemien DeL .
* 51

1
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i) Saltsyradt guU ger en violett fällaing,

d& urinen innehåller urinsyra. Denna upp.
• täcket eljest bäst, dS urinen blandas med nå-

gra dro.ppar af en minexalsyta, och lemnaa
mn stund, hvarefter urinsyran afsätter sig i

•mi glänsande krystalifjuii.

k) Garfämne fäller urinens hällt af ägg.
hvite. Cruikshank feck 4 grans fällning

af 4 uns urin, Schuites deicunot jTeck %q
gran. Man finner deraf, att urinens ägg-
livitehallt ganska mycket varierar.

Utom dessa reactionsmedel , kan man'
äÉfven använda många andra, afpassade ef-

ter de olika ämnen, hvilkas närvaro m^v^

i Urinen förmodan

Urinens anaiyå gmom inkokning. Man
söker först bestämma qvantiteten af de Mm*
nen, som frivilligt afsätta sig. Sedan urinen
ari t lämnad på ett kyligt ställe i x% till

14 timmair, silas den genom ett vägdt silpap-

per, och fällningen tvättas med litet vat-
ten, torkas och yäges. ^ Den är vanligen
slemmig, och gor att vätskan går långsamt
genom papperet. Denna vägda massa be-

står i de flesta fall af urinsyra, ägghvite
och benjord, någon gäng innehåller den til-

lika urinsyrad ammonialc. Digereras den
med en något utspädd saltsyra, så upplöses
lienjorden, och urinsyran med ägghviten blif-

' ya olösta. . . Lösningen i , ^aU^yi:^ fäJUd
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caustik ammoniak ger benjorden, som tages

pä fiitrum, tvättas wh glödgas. Den olösta

urinsyran och ägghyiten itskiljas genom dt-

gestion med concentrerad ättika , som upp-

löser ägghviten och lemnax urinsyxan , hyll-

ken, lili yttetmeta säierhet sedan hör upp.

lösas i caustikt alkali och åtTerfallas derur

ined en syra» -~ Innehåller fällningen u-

. rinsyrad ammoniak^ si Öfvergjutas één först

med en lut af cauatikt kali, som under ut-

veckling af ammoniak upplx>ser urinsyran

,

Tnen dä den tillika upplöser bade ägghvite

och en del af benjorden, sä kan detta en-
* dast anses såsom ett reactionsprpf » hvarvid

hvarje ftmnes åtskiljande medfö^er betydliga

svårigheter. —
I^en silade urinen, hvars qvantitet ic-

tHe bör* vara mindre än ~ qvarter, eller mindst

4j uns, afdunstas på en flat glasskäl, eller på

ett thefat, till den får honungs coasistens.

I>en öfvergjutes dä med lika mycket alko- »

liol, som urinen innan afdunstningen väg-

de» I>ervid afskiijas ägghvite och fosfor-

sypade saltdr.

Detta i alkohol olösliga torkas och vä-

ges; löse^ derpå i vatten, som upptager

fosforsaltet och fosforsyradt natron, gulfar**

gade af samma i vatten lösliga modlficatioa

af ägghviten, som jag förr, vid köttets vät-

skor och vid blodet, öintalat, ochhvilket re-

daa jRouelle anmärkte. Saltlösningen af-

•

duÅiStas till torrhet, och brännes till hvit-

het i silfverdegel^ hvårefter 4en upjplj^ses^
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ti
mättat med ^ammoniak, och afduofttas tUl'

irystallisation. Det i vatlen olösliga torlas^

vägas och brännes; foiluslen under brän«

ningen var ägghvite, «och det äterstäenda

är benjord, hvilkas qvantiteter adderas till

dem som frivilligt • fälld^ ur urinen. ~
Stundom händer, att vrinen innehåller svaf.

^
velsyrade salter; dessa &nnas då blandade

B^ed .fosfoisaltet, och upptäckas, dä detta

försättes först med saltsyra, och sedan med
saltsyrad baryt. Uppkommer dä en fällning,

eä är den svafvelsyrad baryt, och utvisar

ett svafvelsyradt salt, som nästan utan un-

dantag ar svafvelsyradt kali. loo d. a£

denna glödgade fällning svara emo( j^d^kij-
stalliseradt svafvelsyradt kali. .

Den i alkohol lösliga delen af urinen
innehåller urinämnet, saltsyradt kali, salt-

syradt natron, saltsyrad ammoniak, mjölk*

syrad ammoniak, fri mjölksyra, och oftast

äfven benzoesyra. Alkoholn afdunstas vid
lindrig värme 'på ett thefat, och jden sy-

rupstjocka massan blandas i smä repris^sr

med en lösning af svafvelsyradt silfver, så

länge någon fällning visar sig. Dereftex.

silas den, fällningen tvättas, och det ge-

nomgångna afdunstas till consistens af sy-

rupr Denne upplöses i alkohol, som lem-

nar svafvelsyradt kali, natron och ammo-
niak olösta, hvilka upptagas, rv^ättas med
alkohol, torkas och vägas. I^Torra saltmassan

iirä«nes i en öppea degiel.si länge den xö^-

*
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iér. Förlusten är • st^afvelsyrad ammoniak.'

l>e återstående 'salterna åtskiljas lätt genpru

krystallisation. 'Jag har flera . gånger till

min förundran fuilnrt, 'att man dervid er-

håller långt mer svafvelsyradt; kali, svaf-

,

velsyradt natron.

Alkoholsolutionen lemjias i ett xiAgov-

lunda högt glas att längsamt afdunsta.

xinämnet efFioresceiar då i lariga ofiir^ade

JcrystalinålasL längsåt kärlets^ väggar, ock k^n
eft^r hand upptagas. ' Urinsockret deremot

anskjuter i små korniga krystaller. JJcii su-
^

xa mjölksyrade ammoniakea intorkar emel-

lan de bildade krystallevna till en gulaktig,

cxtractlik massa, som fuktas i luften. Jag

-
^
vex ingen ixiethod att fullkomligt åtskilja

dessa. Den mjölksyra man får, dä denqa .

blandning kokas med caust. kalk så länge

den ger någon lukt af ammoniak, eller af

söndei^^^l^^^ djurämtien^ och den mjöiksy-

rade kalken sedan sönderdelas med oxal-

syra,* jnnekåller så mycket .urinämne, att

det under afdunstning krystalliserar i sy-

ran. Och om man derefter söker afskilja

syran med blyoxid, sa fäller sig en del u^
*

rinämne med det mjölksyrade blyet, och en

annan del mjölksyradt bly håller sig upp-

'lösty och fäUes genom^ repeterade/ digestio-

jier med blyoxid endast till gai^ska smä
^vantiteter. .

-

'

"De ämnen, som ånnäs i urinen, eller

gom vid ' sina ^tillfällen kunna fbre&Ua déri;
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äi6 följande : uriuäiime, urinsocker « ägghvi-

t^9 fvaifveltyradt kalt, fosfbrsyradt natron,

fosforsyrad ammoniak, saltsyradt kali, salt-

syradt natroQ, saltsyrad ammoniak, nijolksy-

rad ammpniak, fri mjölksyra, fri bensoesyr^,

fri urinsyra, urinsyrad ammoniak, fosforsy-

radkalk, fluss-spatsyrad kalk och, fotforsyrad

talkjord. ' —— Jemte dessa miste urinen in.

nehälla ännu eu beståndsdel, nemligen kisel-

., jord, införd i våra vätskor med det vatten

vi dricke, eller med det som nyttjas till

var matlagning, hvilket, atmindstone hår i

•Sverige, alltid innehåller denna jordart,

stundom dmnigare än hagot annat deri upp-

'H^löst ämne. Dess qvantitet kan endast be.

'stämmas pa det sätt, att den i alkohol och
vatten olösliga delen af inkokad urin bran-

nes och upplöses i saltsyra, hvarvid kisel-

jorden återstår. .På annat sätt söker man
den fåfängt, och då urinens hela massa bfän-

nes, upplöses den i glödgninger^ af fosfor-

saltet, och försättes deri^enom i det till-

stand, att hon vid saltets upplösning inyo
upptages af vatten. ^

'

Ganska få ^köttätande djurs ^urin har
blifvit undersökt, och' ingen med nSgon
särdeles noggrannhet. Dét är emediertid

. troligit, att den är* någorlunda likartad med*
menniskans, d. ä. att de^ Utr sur, och hiU
ler bgnjoxd^ ^9^^!^7Mi »l^ffijw*. J^W'

«
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*

Smne, oaktadt detta sednate, frbi olika slags

djur, måste variera*

Gräsätande djurs urin äf närmare känd.

Den innehåller, likasom människans, urin- "

ämne, af nästan lika egenskaper och kemiska
förh&llanden, men den är icke sur, Innehål-

ler inga fosforsyrade salter ocli ingen am-
moniak, utan i dess ställe kolsyradt natron»>

hvaraf den yttrar alkaliska egenskapet, salt-

syradt kali, saltsyradt natron, benzoesyradt

natron och koUyrad kalk.

Hästurin har en egen lukt, ej olik

luktgräsets (anthoxantum odoratum), är sim-

mig som en gitmroi- upplösning, smakar salt,
^

bittert, och efteråt något sockerartadt. Efter ,

Stark röreise är den grumlig och hvit, mett

under hvila är den klar, och grumlas först

under afsvalning. Den reagerar for alkali,

bch fräser med syror. Dess eg. vigt är e-

mellan ijoso och 1,030. Pä dess yta af-

sätter sig en kalkskorpa, bestående af ^koU

eyrad kalk och ägghyité* Den utgör 0,011

, af uriilenS vigt. I mån som denna afsät. •

tes, färgar urinen sia, småningom brun,

•uppifrån nedåt. Detta härrörer helt och
hållet frän luftens åverkan, och sker icke i

slutna kärl. Aidunstad till honungs consi-

ftens löses den nästan fullkomligt i alko-

hol, med lemning af en liten portion kol-

syradt natron. Då alkoholsolution afdun-

Qtas, si ansl^utei först sailtsyt&dt kali, ock
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•edan 'ett brunt , skarpt tält, som är bensoe.

syradt natron. Det förra utgör 0,05 af u- »

rmeus vigt, och det sediiaie 0,01. Siufii.

gen anskjuter äfven koksalt, ocb. under af.

svalnlni^en stelnar uriiiämnet till en fast

krystallmässa., I ruttnande hasturin skall,

liksom i menniskans, ättiksyrad ammoniak
bildas. •

'

Konrin liknar hästens. I>en innehål-

ler iiieia urinämne an menniskans, och dess-

utom koisyradt kali. Afven här bildar sig

pä ytan. kolsyrad kalk i små glänsande kry-

siail.i , och oiri ett par da,^ar sätter sig ett

slemnu^t sediznent.— Till dessa beståndsde«

lur får man sannolikt äfven lägga en be«

tydlig qvantitet injolksyradt kali eller na-,

tron, och säkerligen till långt större qvan-

titet, än den mjolksyrade ammoniaken fia<-

;ies,i menniskans urin.

Kamelens urin har större egentlig vigt

Sn något annat djurs. Den ar icke siminig,

och afsatter ingen kolsyrad kalk, som hästens.

Sen innehåller urinämne, koisyradt,' salt.

syradt och svafvelsyradt kali, och ger efter

afdunstning | i åleistod.

• •

Knniners urin blir i luften grumlig och

mjölkfärgad, hvarvid den afsatter kolsyrad

kalk, svafvelsyrad kalk, och kolsyrad talk*

jord. Den innehåller dessutom urinämne

,

^ghvitei koisyradt, saltsyxadt och svafvel-
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syiadt Den luktar oftast' tf åe '^^ILit: .

ter, som kaniuerne förtärt.

Fogiarnas urin är okäud. Den har in--

gen särskild utforsgång, utan uttömmes i

ändtarmen ocli bortforcs med de fasta* ex-

« creinenteriia. Det är anledning att förmo--

da den vara likartad liled^ daggande d^Urs^

. Sä t. ex. fann Klaproth i en ^\Trierikansk:

gödsel, kallad Guano (af Indianerna iifiia/m ,

träck) urinsyrad ammoniak ,
saltsyradt na-

tro n , foi^forsyrad och oxalsyrad kalk, sfimt . /
foi brijnniigt djurumne. Dmne guano |räf-

•

fas i ofantliga iasBor'pä dar i söderbafyet, och

tros vara sjöfoglars träck. Hela sjökustenL

har i flera hundrade är dermed blifvit gödd.

Under Inkas regering var det vid lifsstraff

förbudet att döda fogelungarna pä dossa

öar. — Hönsträck är ntpa beklädd med en
hinna- af kolsyrad kalk, hvilkeA a^nnolikt

härrorer frän urinen. -

Amjibernas min är äfven okänd. Vioq
d^AsyT fann i en sköldpaddas urlnbläsa

cn degig n^assa, sora, efter Vauquelins
analys bestod af uritisyra, fosfoisyrad kaik|

ägghvite och koksalt..

FisiarnaM urin samlas i en bISsa, och •

uttömmes genom ändtarmen. Den ar oita .

'

tjock och slemmig. • lör öitigt okänd. ^

ITrlnen nyttjas till åtskilliga kemisk- •

techniska beiiof• Den . bxuka^eå ^ toiå^om ciU -
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(•r^dziing så Täl af forfomlt» tom af fos«

for. Genom urinämnets betydliga hällt a£

qväfve kan den med fördel användas till

beredning af salmiak ock salpeter.— Four*
étaj har föreslagit att ^ur boskapsurln be-

teda benzoesyra, på det sätt, att urinen af-

4unstas till |, silas och fäUes med saltsyra»

Man skall dertill äfven kunna nyttja dyng-

brunns* välten. — I färgning nyttjas uri«.

kien myekett och verkar dels genom dén
ammoniak, som förruttnelse och tillsatts af

caustik kalk deri bildar eller utvecklar»

'oeh dels genom urinämaets egenskap att

upplösa åtskillig färgämnen, son^ icke lo-

åas i vatten*

f 66.
é

Urinstcnar* VrincQncrtmenttr»

Orsaken till dessa stenars generation

4eli naturen af deras sammansättning voro

länge föremål för liäkarenas iper eller min-
^ dre grundade gissningar. Van Helmont
insåg redan att de bildades ur urinen ge*

nom ett slags krystallisation, ocit^ liknade

denna vid vinstenens ur jäsande viner,

tned hvilkén han oeksi trodde urinstenar*

ne hafva likartad beskaffenhet. Scheele
gaf första anledningen till kunskapen om
dessa stenars sammansättning; han fann i

dem urinsyra, och da de stenar, som af

jMiiMii blafvo undeis6ki0) endast innehöUo
« *

**

I
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urintyra^ så missleddes haa deraf till d^a^

förmodan, att denna syra var. deras endil^

beståndsdel. Efter hand fann man, att de«* ^

sia stenar voio af flerfalldig art, o<;ii dec>

fullkomligaste arbete deröfver hafve vi af^

Fourcroy och Vauquelin. Desse Ke-

mister hade, genom siu utbredda beicantslcapL

xi:ied flera länders Lärde och I^äkare, sam-

lat ett antal af 600 sårskikla stenar, och

&ugo« .därigenom tiilfaile att utförligt un-

dersöka deras olikartade sammansättning,

jemfora den med deras yttre caracterer, •

och deraf draga användbara resultat fpr de**

ras indelning, och till en god del äfveii.

för stensjukas lindrande eller botande*

TJrinstenarne indelas i Njurstemr och.
Bläsestenar^ efter som de afsättas i njurarna, j

eller i blasan. Vanligast bildas d^ forsc i*

njurbäckenet, hvarl^r^ de sedan nedföra^.-

i blasan, cjer de. ytterligare tillväxa, oin de •

icke snart uttömmas*. Någon gaug^ händer

att uringangarnas inre yta beklädas med
stenämue, som slutligen alldeles täpper

9ppmnge,n;^ ibland bildas stenar, i biåsan^

titaxL att något grus, frän njurarna iukom-

xnit* Stundom afsätta sig stengy ttringar i

tirinrörets foasa naviculai^is, och blida, det

ett coni$kt irör. Vid * urinfistlar hiirider

rätt ofta, att stenar af^ätta sig i de gängar

och. vinklar af fistebii d^r urinen, kommer
att stadna någon tid. Da sönder celler bou«

gfff:
^än&e . få., sitt^ i H(y3ii^^.qt« iiljCi:uiittt^:
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tleise ofta med ttenlrane. 'Pä modeTlcr^R*

•ar med skaft finner man ofta den deJen^

af gkafceti som sutic urinröret närmast, in.

crusterad med sma kryataller af fosforsyrad'

ammoniak t al k. Dä urinen nngon tid kom*

mer att 8tädna emellan föiiLudea och. glans,

finner anan äfven dylika tteng} ttrlngar*

I afseende pä skapnad, färg och stor-

lek, Uro urinstename hvarandra ganska o-

lika. De vanligaste äro små, concreta,

glatta, glänsande, afrundade, krystallinska

kroppar af gulbrun, eller trädlik' färg, - och

hafva tillräcklig hårdhet för at låta pole-

za sig» Di de uttömmas genom urinröret*

med urinen, fä de namn af grus. £medler-
tid är detta grus icke alltid slätt, utan stua->

Jdomkornigti ojemnt, hvasst, kantigt och för*

orsakar Tid bortgåendet mycken pläga. Blif*

'

ya dessa gruskorn i njuxbäckeuet så stora,

att de icke kunna passera uringSngama, sä

tstadna de ofta qvar, förorsaka inflammation

och bulnad, och finnas då bruna, svarta

eller mörkröda, utpä öfyerdragna med flera

lager af Tahr eller eoaguléradt blöd. Sällan*

saknas detta öfverdrag, och ännu sällsamma-

xe äro de hvita eller gra. Blåse^tenar bil-

das af grus, ^om stadnat ! blasan; sällan

lillkömma de från början i blåsan, och än-'

pxi mera sällan bärleda de sitt ursprung*
fr$n någon ' främmande kropp, som utifrån

inkommit i blasan. Elåsestenarne äro van*'*"

sphseroidtske eller äggformige, - eUet

«
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ocksS "hoptryckte, som brända mandlar. StuitJ

dom äro de inängkantige^ besatte med flera'

' ytor dch hörn, i - sjrnMrhet di flersr stenat

finnas tillsamman i bläsan^ Någon gäng
hafva de inemot kubisk figur, och nästax^

alltid äio de mot ändarna oregelbundet * a&
stympade eller tillspetsade. Mindre ofta hafva

de cylindrisk form, och ganska sällan hafva
dessa cylindrar liksom en liten hals med

- ett äggformigt hufvud. Stundom a ro do
små och runda, och någon gång tillika o«

,
jemna .pä' ytan, liknande muUbäA För df-!

rigt tyckes figuren bero af så mänga olikaj

omständigheter, att man visst icke skall fisif

xia tvenne af samma skapnad*
» t

Storleken är lika så obestämd. De mln^
dré äro som bönor, och de största fyllal

stundom större delen af blåsan. Vanligast

hafva de emellan, ett dulägss och ett höns^

aggs storlek.

*
^ D^ras färg är också olika; men denne

berör i någon män af deras sammansättnings'

och kan tjena såsom en anvisning till de-

ras beståndsdelar. Dervid böi; man likväl

icke låta förvilla sig af de röda eller brvu'

na /lackar, .eller stundom hela öfverdrag,'

hvaraf de ytterst hetäckas, och hvilka här-

röra frän. coaguleradt blod. I allmiUihet

hafva urinstenarne 3 hufvudfärger: 1. träd--

fflrgf från blekgult till rödbrunt, eller, tiU

snjölkbländad kaffe - &rg , soia caractesiitn*

Digitized by GoogIe



334

ktenar af uxinsyra, eller af utiasyrad zm^

monialr. Hvit eller ljusgrå^ som i de

iesu fall utm&rker stenat af benjord, dch

|. mörkgrå eller s^art, ttandom blandade

med perlgiätt, hvaraf de af oxalsyrad kalk

Iwitlende stejaarne caracteriseraa. Dessutom
fär man se hos olika Författare uppteckna,

de stenar af gröq, bla, rosenröd färg, meik

desie måste vara ganska sällsämme.

Stenarnas yta är, såsom deras öfriga

yttre caracterer, pi mingfaildigt olika sätt»

4llika modifierad. Hos minga är den glatt

•ch polerad, ocb hos andra är den slät, u-

tan polure. Ibland ät den ojemu, kantig

,

full af piggar eller runda upphöjningar,

som alltid hafva stenens grundfärg. Ibland
år en del af stenen ojemn och den andra
élät. Ibland hafva de liksom vårtor eller fram-

stående korn, och. stundom betackas- de häi

och der af ett tunnt af brutet lager, likl

en bark»

De hvita stenarae äro ofta lena och
glatta, ofta hälft genomskihiige eller be-

täckte med glänsande krystal ler, och desse

bestå af fosforsyrad ammoniak - talk. Andra
årer äro matta

,
^nkorniga och sträfva för

fingret, eller ihåliga, frätta och liksom svam-
|liga. Desse bestå af fosforsyrad kalk.

De bruna eller mörkgrå äro betäcktg

iMld vårtfosmifa upphöjningar på ytan» likf
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jia detigenom* mullbär, och hafVa £3tt namip

af mullbärfoxmiga stenar» Calculi morifoi:»

mes. « Nägra af dem hafva spetsiga utskott^

som likna piggarna pä vissa skaldjurs hud^
och. desse äro de plågsammaste af alla. Gal*

«uU moriformes bescå al)a af oxalsyrad k^lk*

Uiinstenarnas eg. vigt varierai: emellan

1^)13 och i997$« tyngsta äro vanligea
* gä hårda , att de antaga poluré. Be äro

alltid ganska bräckliga.

' liukten ef' dessa stenar kännes endast

då de sågas eller . rifvas. Stundom är den
urinös eller ammoniakalisk, stundom är den
endast fadd eller jördaktig, och ibland lik

i^aapadt ben eller elfenben. Detta tillhö

rer egentligen de muUbärfohniga.

Till deras inre väfnad kan man Icke

alltid sluta af ytans skepelser. Dä en blåse^ ^

sten sönderslås, sä' skiljer den sig vanli-'

gen i 3 eller 3 glatta, eller endast obe-

tydligt ojemna lager, af olika tjocklek* Maii
finner af dessa att stenen blifvit bildad Tid
oUka perioder. — Et fint strimmigt brott

QCh en jemn trädgul ellep rodaktig färg i

stenens inre caracteriserar dem som bestä af
urinsyra. Denna väfnad märkes bast, om
atenen sägas sönder. Midt uti sitter alltid,

en Itka beskaffad kärna, som lätt aflossas 1-

frän det öfriga. Den inre dei Igenom bloti

Ilade vä£nadei;iL, visar ofta olika färgade låi-
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ger, och antagec pol ure, ungefär 8om mzr*

xnor. Stenar, tom efter genomskärningea
finnas hvita, halft genomskinliga, ocli blå-

siga eller spatformiga i brottet , gifva an*

ledning att förmoda fosforsyrad ammoniak-'

talk, såsom deras hufvud - beståndsdel. Här-

da Stenar, som svåijigen låta säga sönder
'

9tg, i genomakärningea visa en glatt mörk-
grå yta, och lukta laspadt elfenben, bestä

af oulsyrad kalk* Stundom finner maa
desåa stenar af en olikartad vafnad, sam-
manfogade af lager af en olika samman-
fattning. 1 de flesta fall . är kärnan urin-

ikyra eller oxalsyrad kalk; i det förra fallet

*är den klotrund eller ågglik, och i det sed-

nare ^trålig. Dä nägot af dessa lager är

fiosforsyrad kalk, sä ligger det vanligen yt-

terst, dernäst urinsyra eller urinsyrad am-
moniak, och innerst o&alsyrad kalk« ^

- §• 67.

De ämnen, som förekomma i urinste-

tiar, i^ro följande:

1. Urinsyra är bläsestenarnas vanligaste

beståndsdel. Desse stenar hafva trädfärg,

lik buxbom, kina eller rabarber. Ytan är

<)fta poleräd. Stenen faller lätt sönder vid
lindriga stötar, låter lätt pul verisera sig,

och får då en brandgul färg* Urinsyran

lim: • hvarken. lukt eller smak. Kastad på
.

.* glödand^
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*

glödande kol svärtas den, utan att smältai

och. luktar likt bräada bea. • X dislUlatioii

ger den kolsyrad och. blädyrad ammoniak»
ganska litet olja och vatten, ocli i retortea

återstår ett svart ko^, som icke ger spär aC

alkali eller kalk. TilTika sublimeras ett li«

ten portion af en syra, jlöslig i vatten och

alkohol» hviiken Scheeleiiknade vid bern-

stenssyra. I kallt vatten är den nästan all-

deles olöslig. 3,00 d. kokande vatten upp-

lös 1 d. af urinsyran, lösningen rodnac

lack^uspapperét, men största delen af sy-

ran utfålles, dä lösningen kallnar. I3en upp-

lösas icke af svafvelsyra eller saltsyra» Sal*

petersyra upplöser den, hvarvid bida sÖn«

^ derdelas, och en stor mängd kolsyra och

^
^ syrsatt qväfgas utvecklas. Dervid bildas- til«

lika oxalsyra. Afdunstar man en upplös*

ning af urinsyra i salpetersyra till torrhet,

- sä fic m^a* en skönt charlakannröd massa»

som vid upplösning i vatten förlorar sin

färg. Denna upplösning, .behörigt mättad

med urinsyra, ger ett slags sympathetiskc

bläck, som vid uppvärmning framkommet
med röd, någorlunda beständig färg. I>et

förstöxes efter nägon. tid af sig sjeift. Syr*

satt saltsyra bleker 'urinsyrins färg, ocia

upplöser den derpä småningom till en o-

klar vätska, hvarefter af syrans vigt a£

ett eget djurämne äterstär* Under upplös-

ningen utvecklas kolsyra i smä iina luft-

' bläsor* Afdunstas lösaiageai «ä finner maa
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deri saltsyra, oxalsyra^ äpplesyra och litet

ammonitk) detta ammanlatsalt anikjuter i

Icuber. En mindre portion syrsatt ealtsyra

förvandlar urinsyran i ammoniak och äpple-

syra» en större förbyter den till oxalsyrm»

och en ännu större förvandlar den i qväf.

gas, Jcolsyregas och vauen* Urinsyran be*

står af kol, våtOf qyäfve och syre, förena-

de i ännu okända förhälianden. Urinsy-

xa upplöses af caustik Jkaiiiut; den mättado

upplösningen innehåller umayraåt kali^ och
smakar sötaktig. Sen fälles af alla syror,

till och med af kolsyran, hvarvid urii^sy-

jan afskiijes med *en blekare £arg än föridt.
^

Kifver man urinsyra med en stark lut a£

eaustikt eldfast alkali, s& får man en tjock,

degig, ^partad massa, som med öfverskotc

på alkali är ganska lättlöst i vatten, men
jemnt mättad något svårlöstare. Urinsyradt

nmtrcm ir märkvärdigt derföre, att det med
ett öfverskott på urinsyra förekommer så-

som hufvudbeståndsdel af giktknölar. £å«

de urinsyradt kali sch urinsyradt natroa

hafva föga smak; lösas trögt i vatten då

de ära neutrala, och kunna bringas till

krystallisstion. En upplösning af dessa sal-

ter i vatten fälles icke af kalkvatten,, men
den fäller salter af jern med brun färg,

af koppar med gri, af sUfver med svart,

och af zink, qvicksilfver och bly, med favic

färg. — Urinsyran ges med ammoniak etc

svårlöst salt, och fordrar ett stort öfver-

l^ptt af caustik amm<Muak, för att kiwo^^
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upplösas. —- Den löses äfven af kalkvatten»

19 gran urinsyra upplösas af .6 uns kalk^

vatten, som d«rvid förlorar sin alkaliska e*

.geasl^ap. Syrorna afskilja äter urinsyran

derifrån. — . Urinsyrans öfriga förhällan^

den åro äni^u icke undersdJtla*

, Vrinsyrad ammoniaå förekommet st^ii*

dom i urinen» oeh ofta i uripsténar. Vöt-
• blandas lätt med urinsyran, hyiiken den
till /itt yttre utseende €»c1l sin svårlösthet

i v4tten nog liknar. Sén skiljes likväl der^*

ifrån genom utveckling af ammoniak ^ dal

den behandlas med caust. kalk, eller eaust^

alkali. För bläsröt utstöter den först ren

ainn)oniak, och forbrännes sedaa ^ed san3>

naa fennmea, tom ren urinsyra. ]>et löséi

ganska trögt i vatten, ehuru något lättare

än urinsyran, och i större qvantitet, om ett

öfverskett af alkali tillsättes. Syrotnft upp*
lösa alkalit, och lemna urinsyran olöst.

Skenar af urinsyrad ammoniak upplösas i

caustikt alkali med utyeekling af ammoniak*
förekomma af en mörkare färg och

xnxAdce volume, än de som innehålla eudast

urixuyra, och bestä^af tunna, släta/ ehuru
icke alltid glatta, lag. Stundom hafva de

ljusgrå-» eller perifärg» t4innieligen lät vaf*

nad» ooh visa «^ vid genom^ägulng i pi*

gra lag glatta och glänsande, men i de fle-

sta, porösa och
.
haliga. De hafva inge^

xnärfclilt iukt eller m^c* Stundom fexekom*

mqr uxi^syrad ai^moaiajc, förenad med.ben.^
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jord, i form af hvita, kritllka stenar, hvari

den fiixre likväl oftast utgdc mer än |.

3. Foiforsyrad kalk. De stenar, som be-

M af detta jotrdsalt, äxo hqpväfda af tunna

,

sköra, bräckliga lag. Under sSgen* brista

de i spillror eller fjäll, af smutsigt hvit,

eUer grå färg. Deras väfnad. är hvarken
spatig eller krystallinisk , och de äro oge-

nomskinliga, utan glans, lukt eller smak.

Oftast be«ti de af svagt' sammanhängande
korn, hvilka tyckas vara bildade under en

hastig fällning af benjorden. Stundom Ixaf-

va de tmä ih&ligheter och äro liksom svam-
piga. — Jag bör härvid erinra, att de gyt-

tringar af benjord» som stundom förekom-

ma pä andra ställen af kroppen, alldeles ic«

ke likna dessa. De likna mest ben till siii

sammansättning, lukta likt dessa, da de ^
gas eller raspas» antaga polure ochilioben-

hårda. — Fosforsyrad kalk förekommsr all-

drig ensam såsom beståndsdel af någon u-

rlnsten^ utan innehåller alltid fosforsy-

rad talkjord och sannolikt fluss-spatsyrad

kalk, till lika proportioner, som de finnas

1 benen', eller som de hållas uppläste af

urinens fria syra. De innehåflå dessutom,

alltid ägghvite, som i stora klumpar åter-

står, sedan benjorden blivit upplöst i salt-

syra eller salpetersyra, i synnerhet dä sy-

ran icke varit förmycket utspädd. De upp*.'

lösas hvarken i kallt eller kelande vatteaJ

^öx blåsröiet förhålla de sig som ben^ ut*;
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ttdta en animmlisk 'ammoniaUukt, * ocli^ tlut^

ligen återstSr benjorden ren. I>en angri-

pas hvarken af caustika eller kolsyrade al-

kalier. — JBrugnatelli trodde ai^ ooksi

håfva funnit bvlx fosforsyrad kalk Asom en
beståndsdel af urinstenar. De Franska Ke-
misterne funno den icke, och det är icke

sannolikt att den kan finnas ^ di detta salt

är tämmeligen lättlöst i vatten. Fosforsy-

xad kalk finnes * mera sällan i ~ gräsätande

djurs urinconörementer. '
•

4. Fosforerad ammomak ^talå^ som under
urinens sjelfyiWiga förändring i luften éfter

liand afsatter sig i krystallform, anskjuter

någon gSng medan den ännu är i blåsan;

och bildar krystalliniska stengyttringar. Des-

se stenar bestå af spatiga, hälft genom-
tkinliga, hårda och* sammmnhängande lag.

De kunna lätt såga» i tu, utan att sönder-

splittras, såsom steuar af benjord. Sågspå-

aen äro sndhvita och, liksom af talksten^

feta för känseln. De hafvaen sötaktig, fadd

smak, och lösas något litet i urinen. Stun-

dom $nne8 detta salt krystalliseradt i an-

dra urinstenars ihallgheter , och bildar dä

glänsande rl^omber eLLec fyrkantiga blad. Des-'

•a stenars utseende är så caracteristiskt, att

man icke gerna kan misskänna dem, sedau

man en gång uppmarl(^amt betraktat dem*
X>e innehålla en ganska ringa portion ägg.^

hvite einot de föregående. De upplösas i

snycfc^ yatteut och krystalUsera dexur åter
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e(t6r afdunitnlng. De lösas nästan utaxi

återstod af svaflrelsyra; cauatUca alkalier sdn.

derdela * dem
,

utjaga aimnoniaken, upptaga

iosigisyran, och Idmna taikjordea fru

5. Oxalsyrad 'kalk nt^ör de mullbärfor-

miga stenarnes hufvudbeståndsdeh De äro

bopväfda af ojemna, likaonif i featoner sam*

manpassade lag, och äro utpä beströdda med
framstående upphöjningar, stundom hvassa^

stundom runda ^ glatta eller skrofliga. Ut-

pä aro de mörkgrå eller bruna, och inuti

smutsgrå med hvita ådror > och af tätt fint

kotn«t De lata polera sig sota elfenben,

TO i brottet skäliga eller fjälliga, Qcb lukta

vid sågningen som raspade ben^ JBranda i

appea eld^ aviUtaa de, röka, lukta brändt

läder, och lemna efter tillräcklig bränning

•| af sin vigt caustik kalkjord. De lösa sig

icke i vatten, men det skall i långsam kok*

ning upptaga luct lim. Af utspädda syror

angripas de icke. I salpetersyra lösas de
lättast, och kalksaltet fällea derur oföräii.

dradt. Caustika alkalier förändra dem icke

det mindsta, mQu kolsyrade sönderdela dem^
ihan far oxalsyradt alkali och kolsyrad kalka

Om det oxalsyrade saltet fålles med blysoc-

ker, och det oxalsyrade blyet sönderdelas med
avafvelsyra, si får man oicalsyran ren. De
innehålla långt viei^ ägghvite än stenar af

benjord, och äga deraf sin mörka färg, sin
* större täthet ocli sia fasthet.'. Upphängce
jsn sådan sten i saltsyra» så upplöses efter
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hand kalksaltet och lemnär efter tig eft

gulaktig kropp af ägghvite, som är mycket

tätare än den ur stenar af benjord.

6 ' Kolsyrad kalk Tit i menaiskans u2

rinstenar endast funnen af Proust. Bland

det antal af stenar, som Fourcroy och

Vauquelin undersökte, föreföll den icke.^

Proust deremot har funnit den i flera»

och stundom har han träffat urinstenar

,

som bestätt endast af kolsyrad kalk med Ii»;

tet urinsyra. Nyligen beskref han en Wi-

sesten, som vägde 7 uns, hvaraf J var

benjord,- och resten kolsyrad kalk, utan

spSr af urinsyra. KoIsyAd kalk förekom^

mer deremot ganska ofta i gräsätande djurs

urinstenar, i hästens, oxens^ svinets o. fl.

Ben är aldrig krystalliserad, utan bildar

oregelbundna gyttringar, utan bestämd yta

och form^ och tyckes vara ett aggregat af

iorn, som sinsemellan äro förenade af ägg-'

hvite. Till färgen äro de vanligen hvita

eller gri, stundom gula, sällan bruna eller

röda, eller öfverklädda med en metall - lik

hylsa. I bränning för bläsrör lukta de äf

brända ben, och slutligen återstår caustik

kalk. I syror lösas de med fräsning. Xo-

kade i Paping gryta, sönderfalla de till pulfver..

7. KUeljord har tean funnit i én och'

annan urinsten. Jag har nämnt, att deiint

jordart verkligen måste finnas upplöst i u-'

rineös vatten; men di den svi^HgeÄ kan
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pä annat sätt, än genom afdunstning , afskil-

jaa ur detta lösningsmedel, si måste den -

ocksi sällan träffas i urinconcrementerna.

Bland de 600 stenar, som analytiserades af

de Franska Xemisterna, voro endast tvenne»
•9m innehöllo kisel, och den me af dessa

' innelioll den till en ganska ringa qvanti-

tet. J>en andra formerades af 5 dika lag

omkring en kärna; de bSda yttersta lagen

hade gulaktig farg, och bestodo af urinsy-

ra och benjord, det tredje var gult och be-

stod endast af urinsyra; det fjerde samt-

kärnan hade allt utseende af en calculus

moriformis; men var något ljusare, och föll

mera i' brungult, än pä dessa. Den angreps
' hvarken af syror eller al kaller. JEfter för-

bränning i silfverdegel lemnade den j af
ain vigt af en lös jord, som reke löstes det

niindsta i syror, och icke visade tecken till

kalksalt, men åoxåf bränd med alkali och "

upplöst i saltsyra, gelatinerade under af-

dunstning, och var alltså kiseljord. Utom
denna kiselhallt innehöll stenen ett ^år af

benjord, och y af sin vigt ågghvite. De
kiselhailiige stenarne utmärka sig genom sin

hårdhet 9 de l&ta svårligen såga sönder sig-,

och pulfret repar metaller, som dermed
gnidas. Vid förbränning lukta de likt brän-

da ben. Xiösas alldeles icke i kokande vat-

ten, och caustika alkalier upptaga derutur

endast litet ägghvite.

8« >lggftWie utgör en hufvudbestånds-.

del af sådana stenar^ som bestå af benjoid»

m
* • •

• %

I
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af oxalsyrad kalk^ af kolsyrad kalk^ och a£

. kiseljord. Det innehälles i 'dem vanligast ' '

till y af deras vigt. I de ofriga stenarna

fianes-deu endast tillfälligt. Orsaken till

dessa stenars ägghvitehallt -ligger deri,' att

da. de&ba kalksaltér afsätta sig ur en ägg- -

hviteli^iltig A^ätska, fälla de alltid med sig

en portion ägj^hvite, såsom jag rédan i

början af förlita Deien, sid. 16, 17, anfört.
•

9. Vatten finnes i dessa stenar, dels si«'

som krystallvatten , dels af mechaniskt insu-

pen urin. I stenar af jordaalter utgör de^

frän 0,16 till o,ao,' och nSgon gäng ända

till 0,33. I Stenar af urinsyra och urlnsy-

xad ammoniak innehåiies efter stenens tork- .

ning föga vatten*

Dessutom innehålla urinstenarne alltid

en liten portion af urinens lösliga saher,

som qvarstadnat, sedan vattnet blifvit. ut-

torkadt, och man &nner ailtid att qvantite-

: ten deraf varierar eftet^stenena olika storlek*

För att lätta öfverseendet af dessa si

mängfaildigt olika sammansatta gyttringar,
^

' har man sökt upfetälla dem i ett slags ord-

ning 9 och indelat dem i klasser* Om man
Miedlerud skulle fordra någon ting he^'

stämdt i dessä klasser, sä finge man nästan

Itöxa en säxskUd klass för hyaric sten* Jag
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skall här uppställa dem eftec Fourczoy'»
vidlöftiga indelning*

. Urlnstenarne utgöras af 3 hufvudklas-

•er, hvilka sedan kunna indelas i flera sär«

skilda ordningar. Till första klassen höra '

aHa de stenar, som bestå af ett onda salt;

(man gör derrid intet a£i6ende på deraa

ägghvitehallt). Den andra af sådana , som
innehålla tvenne, och den tredje af dem,

apm hafva txe^ fyra eller flera, beståndsdelar*

i:sta KL Stenar af ett enda $alt innefattar ^

3:ne ordningar* a* stenar af urinsyra, b. af

urinsyrad ammoniak, och c. af oxalsyrad

ikalk. r>å intet af de fosforsyrade, salterna

eller kiseijorden någonsin förefaller ensamt,

tå kunna desse iokm koia till denna klass*

1* Sunar tom ieitS af iirintyra- före«

, komma allmännast» De hafva en brungul

eller rödaktig trädfärg, som kan på många
elika sätt vara mcMlifierad, men de äro all*

drig hvita, gra eller svarta. Deras väfnad

är skör, strålig, tät, ån och Qfverallt lik-

artad* Dé lösas fuUkoniligt i caust. kalit

titan lukt af ammoniak. Deras storlek är

olika, från en ärts till ett andäggs, och
derutöfver» Deras skapnad är rund, ägg-
formig, sphäroidisk> afläng eller samman-
tryckt* X^agen äro ofta högst tunna, och
etundom polerade. Deras eg* vigt varieras
femellaa .1,5^76 och i,7S6, men sällan söp
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ilen under 1,500/ Det vanliga graset frSti

njurarna hörer till denna klass. JBland de

60O) somFourcroy och Vauquelin un*

deraökte, bestoda mer än 150 af ren urin*

ayra«

Stenar 9om heHa af urinsiyrad ömme-
iuak likna de förra, men äro vanligen min-

dre, och hafva en biel: mjölkblandad caffe*

färg; eller äro de grå och stöta något åt

denna färg« , Deras lag äro fina, glatta

och åkiljaa .
lätt. De innehålla oftast en

kärna, som utan svårighet släpper Öfver-

draget. Till skapnaden och den eg. vigten

likna de de förra. Af mycket kokhett vat«

ten upplö^et större delen af deras massa;

syrorna upptaga alkalit och lezAna urinsy«

x^n qwm Caustika, alkatier upfilösa dem"
med stark utveckling af amnumiak. Stun*

dom finnas de betäckta med ett tunnt öf«

'verdrag af urinsyra^ De fcxrebomma gan^

ska sparsamt^

3« Sunar scth btnia af cxat^ad talky

Calculi moriformts , ära mullhärförmiga^ sot-

färgade, hårda och täta. De hafva inuti

elfenbensglans, och lukta likt raspade ben^

då de sågass Deras yta är alltid ojemn^

beatrödd med«hvassa punkter eller glänsan^

de vårtUka upphöjoinga». Storlekexi är myi%
ket olika; stundom äro de som njursand,

oeh nå^on gång som hönsägg. De mindsta

^eeb Mdtlniittiga äyo alimäoinaitF Sfcapnade*
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jbr klotrund eller Sggformig. Eg. vigtenät

1,428 till 1.976. De angripa» icke af cau-
|

stika alialieri men de kolsyrade sönderde- 1

Ja dem; starka syror upplösa kalksaltet , och 1

lemna ägghviten qvar, hvilken da bibe- '

ler sieiiex^s form. Efter förbi ann iug lemna 1

de caustik eller ' kolsyrad kalk. JDe utgjer-

de emellaa j och ^ af do uadersokca sce-

naraa.

sirdra Kl. Stenar tom bestå af tvenne $alter.

Denne har 7 sairikilda underafdelxiingar.

4. Stenar som bcstd af urinsyra och ben* .

jord i särskilda lag. De hafva en kvit,

liksom kritaktig yta, och äro 9k6ts^f i fall

deras yttre lag är benjord, eller segare och
lialft genomskinligat då den är fosforsyrad

mmmoniaktalk. Deras kärna är alltid urin*

«yra, och deras sammansättning synes tyd-

ligast, då de sigas i tu. A£ denna ordning

förekomma de största stenarne^ stundoia som
hönsägg, och någon gång som strutsägg och

deröfver; man har sett dem fylla och ut**

;vidga blåsan. Vanligen äro de äggfonni*

ga. Ytan är aldrig piggig, men någon

^ng besådd med krystailer al fosforsyrad

sunmoniak - talk. Deras egentliga vigt varierar

jganska betydligt. De utgjorde xV
(uxdersökta stenarnas aiftaU . /

5. Urinsyra och benjord i en massa ger

ftenar af ganska inäjaga olika yacietetww
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Oftä liggft deras beståndsdelar i särslcilda^

lag, men sä tunna, att de knappt kunnft

ursyijas med Ögat. I somliga förekommer
fosforsyrad jimmoniaktalk i små insprängdsi

krystallkorn. De hafva en gri, eller ljus.'

gra färg, skuggad med brungult, och all-

drig så.reh, som i de 3 första arterna. Stun^

dom i[ro de marmorartadt ädriga, med afl*

vexlande bandlika strimmor, nästan sora
,

onyx» Väfnaden är likformig. Ytan är

stundom fettlik, säsom pä specksten. Skap^

nåden är äggformig, eller oregelbundet sphae-

roidisk. Utpä. se de mx 90m krita, sä att '

man skulle taga dem för. ren benjord; men \
"vid itusågningen märker man deras egent-

^

liga sammansättning. Af denna kUss* äro de
iiundem talrika fyrkantiga' stenar, tom fil

sin figur af nötning €;mot hyarandra* £g.
Vigten äc i»ai3 till i»7Sg* De utgjorde

^ de undersökta stenarna.

6. Urinsyrai ammcmaå och benjord i tji*

liga lag. Besse likna éem af fjerde ord'

ningen, hvarifrån de^ skilja^ sig derigenom,

att deras kärna är urlnsyrad ammoniak.
För öfrigt hafva de en ljusare färg ocli

ringare egentlig vigt, 1,312 till i,'j^i<, än
denne. JBadast ^o af .de &00 stenar, som

. de Franska Kemisterne ux^dersökte, hörde

till denna ordning. /

7* Vrtnsyrad ammMiai och htnjord i en

jgiAssa. • JDessc stenar likna dem af femte
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ordningen, men ciio ljusare till färgen, haf-

va €11 ringare eg* vigt, och utveckla ammo-
niak, di de iösas i causdkt kali. Bänle finnas

betta af särskilda lag, sa iiinehiller hvart

och ett af dessa lag stenens båda bestånds*

delar blandade* De biifva sällan stoxa. De
titgjorde undersökta.

g. Stenar af benjord. Desse föras un-

der denna klass , emedan de alltid äro ea

blandning af fosforsyrad kaik nted fosforsy-

jrad ammoniaktaik; deras färg är 'hvit, utan

inblandning af brunt, gult, rödt eller mörk*

grått ; de likna krita och färga ifrån sig*

Deras skapnacl är oregelbunden, sällan rund*

Ytan är ojemn, ej olik incrustationer , som
hastigt blifvit bildade. Väfxviden är IÖS9

och består af tunna lag, emellan hVilka

man' stundom finner kry stall er af fosfoi:sy-

rad ammoniaktal]^ insprängda. D« ärO' gan-

ska lätta, och deras egentliga vigt är 1,138

till 1,47 !• De lata latt pvil verisera sig, äro

olösliga i alkalier, men lösas läct af utspäd*

da syror* De växa ofta till utomordentlig

storlek. De utgjorde af de uirdersökta.

g. Stenar, som utpå en tärna af oxahy»

lad kalk hafva ett uur eller mindre tjockt lag

af urinsyra. Xilkna på ytan dem af första

klassen, men igenkännas lätt vid itusåg*

ping. Den mullbärformlga kärnan ligger

yanligast midti, men någon gång- pa ^idan^

så alt den l^aii synas. JSg^ vigien är a^jii.
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till 15754* af undersökta stenarna

hörde till denna ordning.

10. Stenar som utpä en kärna af oxalsyrad

kalk Mafva ett öfverdrag. af benjord. ^ill sUt

yttre likna de Atenarna af g:de ordningen* Itu-

sågningen upptäcker kärnan, h vilken här,

äfvensom. i den föregående , stundom ligget

pä sidan. £g. vigten varierar emellaa .

i,i68 och 1,752, efter benjordeni olika myc-
kenhet. De äro näst dem « af första och

fjérde ordningen allmännast^ päi utgjorde

af de undersökta.

3:dje A7. Stenaf som bestå af mer än tven»

ne saker^ har endast tveaae ordningar*

11. Stenar som bestå af urinsyra ^ urin»

syrad ajnmoniak^ oxalsyrad kalk och byijord^

likna vanligen till utseendet dem som be*

stå af benjord. Då de sägas i tu, finnec

man de lippr^knade beståndsdelarna i lag

inom hvarandra, och kärnan är oxstl^yrad

.

kalk. De förekomma ej ofta, och utgjorde

endast af de undersökta.

12. Stenar af lika sammansättning med
de förjegående^ hvilkas kärna är en muHbärfor^

. mig sten , men som består , i Stället för oxaL
syrad kalk^ af kiseljord* Desse äro de säli-

samniaste af alla. . >
'

Vanligen är man i börjani .så länge
yar kannedom är ofullständigast

,
^^^t yid^
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I6ftig, och deeta är nödrändigt, *föxw att

med redigliet uppsöka sanniugen. Jag Uai:

derföre icke förkortat deana vididfdga in-

delning, som, v fall man framgent slcuUa
följa den, genom flera stenars analyser sä-

]LtTt skulle ökas med ännu' sä många ord-

nihgan 'Si t. ex. var den mullbirformlgalci-

selsten, som i i2:te ordningen utgjorde kär-

nan, en^ging utan ^al Ixps den sjuka, ut-

gjorde sSledes en ' sten af endast kiseljord

ocii ägghyite, ock skulle hafva statuerat

en fjerde afdelning under ^första klassen.—
Jag tycker att den äldre ilidelningeft af u-

rinstenarna har ett afgörande foretrade, bå-

de i kemiskt och medicinskt hränseende* De ,

indelas efter denna ii) stenar af urinsyra

eller af urinsyrad g^mmoniak^ ^ j sunar af ben»

jord^ och %) Btenar af öxalsyrad kaikf eller

calculi m^ifoi^mes. Till dessa 3:ne kan läggas

den 4:de sällsamma klassen af stenar som inne*

hälla kisfljord. ' X)» dejsa fyra hufvudbestånds-
delar, efter sjukdomenB förändring, kunna
på nästan oräkneliga sätt variera, så tyckes

ingen vidare hisstämd classificatiön vara möj-

Jig, och ölan måste nöja sig med att be»-

skxifva de. varieteter, som allmännast före-

. komma. Af de få' urinstenar j^g haft till*

fälle att undersöka, • äfvensom af dem,
tivars undersökning af andra blj^vit ytgif-

ven, éedan Fourcroy^s arbeta utkom,
^ar jag icke fonnit en enda, som rig tigt

• passat

Digitized by Google



S4$;

passat föx tiigM ut dessa urdaingar, dä é9L

som liöra till föxsia klassen undantagas*

0

Urinsteaarné- blldaai genom ett stagS'

krystallisation, ut urinen; j»en dl friska.

menniskors urin innehåller de flesta ämnen,
hvaraf steaar kunna genereras » s& fordras

särskilda omständigheter iät att onaturligt

ka dessa ämnens mängd. Då mzm fann, att

Se
flesuir stenar hj§^ en kärnan omkring.

'Vilken atenämnet mskutit^ s& ' trodde*

Boerhaven, att en främmande kropp nöd«

vändigt fordrades till , stenarnaa bildandet^ .

och att, dä denne en gång ditkommit, pin

hvad vis som häldst^ bildsde sig stenar*

ne p& lika sätt^ som krystaller af inkokade^

saltlösningar ansk|ttta ,kring inlaggda trädat

eller qvistar. Bigtigheten af detta sednare.

kan ioke bestridas; men den främmand4»

kroppen, hvarifrän skulle väl ' den härleda

sig, och huru skulle den komma In? De
tillfällen, dä främmande kroppar kuana ut*

ifrän inkomma, Uxö sä oändligt Sällsamma

^

lemot den ej synnerligt sällsynta stetisjuk-»

domen. S^or öfrigt äro de kärnor^ Som i

dem förekomma, ganska sällan främtnandé
ämnen, utan vanligen naturlige bestånds-

delar af urinem .Allmännast utgöras de afi

urinsyra, och rätt ofta a£ osklsyrad kalk» -

men icke af benjord, ehuru stenar gifvas»

H^urUtniau- IMU - M
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fiom endast innehålla benjord, ocli hvari

denna således utgör första anskjutningen.

Detta kan härröra deraf» att dä urinéns

beskaffenhet bJifver sådan, att urinsyra skul-

le afskiljas, sä blifver den tillika surare,

och far derigenmn förmågan att först upp-

lösa den afsatta benjorden. Närmaste orsa-

ken till stenar synes vara den, att dessa

sixnnen i njurarna bildas -till större mängd ^

än att de sedan kunna hållas upplösta i u-

rinens vatten* Derfore afskilja å^e. sig, sä

fort urinen kommit i njurbäckénet, efter .

deras olika natur, dels i krystal ler, såsom u-

xinsyran, dels i runda korn, säsom den
oxalsyrade kalken, eller i oregelbundna mas-

sor, såsom benjorden. Härigenom uppkom-
mer, grus, olikt till storleken, e£ter .som
dessa ämneh till olika mängd pä e^ gång

afsöndras. Gruset nedföres då med urinen

genom uringängarna till urinblåsan , under
en mer eller mindre betydlig smärta, och
uttömmes sedan genom urinröret. Det van-

ligaste gruset är urinsyra, men oxalsyrad-

kalk kan ' ock framkomma i form af smä
runda stenaf, och förtjenar då äfven namn
af grus* I>a urinsyran slkid finnes i uri-

nen, härrorer det förra gruset endast frän

dess Öfver urinens losningsförmäga ökade
myckenhet. Ju mera fri syita urinen. inne«.
häller, ju mindre urinsyra kali den, hälla
upplöst; derigenom kan det rätt ofta' hän-
4a, att urinsyra afsättes ur en ovanligt sur
airint utan att dtess generation i njurarna

Digitized by Google



3&S

éettöfé Xt onaturligt Ökad. ^ Otalftyfad
kalk dereinot finnes icke alltid i uriaen.

och kan ické fiuuas^ .emedan den i des^

fria syra är nästan alldeles olöslig» Under
hvilka omständigheter dess generation fö-

rekommer, är oss äunL\ obekant, äfvensom
urinens sjelfviiiiga fällning ännu icke är

med den noggrannhet undersökt, att vi be-

stämdt, kunne afgöra, om icke urinen i na»

turligt tillständ alltid innehäller litet oxal'

syrad kalk.
,
Benjord finnes också alltid i

urinen, men upplöst af ipjölksyra, och tiU

äfventyrs af litet bensoesyra, och när- dessa

syror felas, eller under secretion dermed
öfvermättas, så falles, efter kortare eller

längre stund, det öfverskjutande jordsaltet*

Detta händer i synnerhet litt hos barn:

och gamla. Hvad jag. nämnt om oxalsyrad

kalk, gäller äfven om 'den kolsysade, oak-»

tadt det är svart att inse, huru kolsyrad

kalk kau fi.nnas i en vätska, som innehåller

fri syrai Stenar* af kolsyrad kalk måste va«

ra ganska sällsamma, och sannolikt saknar

urinen i dessa fajil alldeles sin syxa*

Törsta stadium af stenplagor är alltid

grus, då ej en främmande utifrån xakom-

teen kropp bildar kärnan» Om gruset be-

ständigt uttömmes, så fort det genereras, så

.uppkomma inga vidare olägenheter för lifs'

processerna, utan man kan anse det såsom-

en naturlig uttömning af vissa urinens be-

ståndsdelar i fast for/Ué Men ofu fastnar
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€tt af dessa gruskorn, antingen i njurens

. Mckea, leUer i blåsaii. I förra fallet* upp»
hörer geBeration af grus, oefi de ämneir^

hvaraf det formerades, hopa sig nu pi detta^

i kraft af* aggregationsfr^ndakapen. Kom och.

stenar vftxa beständigt, sä länge urinen-

fortfar att innehålla dess beståndsdelar i ö£>

verfidd. Ofta händer ock att den lossnar,

och föres med mycken smärta ned i blä*

^an; stundom sitter den qvar, och gör da

ingen olägenhet förr,* än den hunnit till

en viss storlek, och nSgon gång retar den
till inflammation med derpS. följande buU
nad. Sedan stenen nedkommit i bl&sant

uttömmes den tätt ofta genom urinröret,

men ej sällan stadnar den qvar, och nu an*

ikjuter, genom samma fräädskap, ett nytt^

qvantnm stenämne, som eljest icke skulle*

hafva fällt sig, utan bibehållit sig qvar i

Upplösningen , tills den - hunnit, uttömmas.
Under detta* kan grusets generation i nju-

rårna ske obehiadradt* Dessa anskjutnin-

gar ur urinen äre, i synnerhet i början

»

dt stenen är liten, ganska- obetydliga, ock
kunna stundotn på flera månader utgöra

blott ett eller annat gran; men dä stenens

yta blir sförre, utöfvar den sin aggrega-

tionskraft på de i urinen upplösta ämnena
ännu starkare, afsättningen blir A mycket
ömnigare, oeh «»an finner urineh i samma
mån ringhalltigare på de tiil stenens bild-

ning åtgångna ^mne^ia. Under detta kaa
lätt hända, att de omstSadlghetw, som gyi|^
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Utåt urinsyram, brajordhha» éllét d^n osetl*

syrade kalkens afsondring, upphora, och u*»

rinea itwtager sia naturliga be«kaffénh«t.

i- detta ^1 upphöter likvM ick« -stetteat

tillväxande, utan aadra ämnen ur urinen

tntkjuta smäningom, hvilket- icke ^u|ite

hafva hliidt, om 'kärnan ftttats. Om t. ex.,

sedan en sten af oxalsyräd kalkjord fatt en

Visa grad af storlek , nrinens beskaffanhict

Sndras of ombytt JefnadSsfttt *elli6fr tfilda, el-

ler af sjukdomar, eller af andra omständig-

heter, så att' den -lär ett éfverfldd -af någon*
annan bestindsdel, t. e)i. af urinsyra, si

anskjuter denna pa den gamla stenen» som
nu mera tjenar den till kärna. Derigenom
btldås ett dfrerdrag af urinsyra, och ste-

lna: storlek ökes. 'I>i detta en tid varatp

kan urinens beskaffenhet äter förändras»

och t. ex. ett tredje lag af benjord afsättas»

dch .på detta vi& kunna stenarnas forma-

tion vara underkastad otaliga >
' varieteter.

Ofta fordras det för dem^ som lida af sten-

plågor , endast att blifva befriade fran den
Sten, som tjfenar till kärna, för att vam
fullt botade; hos andra deremot ger uri-

nens felaktiga beskaffenhet beständig anled-

ning till nyas generation*

Man kan kke med visshet afgöra, om
etenar nSgonsin af sig sjelfva uppkomma i

•bfåsan, utan att häfva en kärna, som der-

till disponerar dem: ty det synes vara san-

•sioiikt, att d& en «Med stenämnet fimnye-
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ket Sfrerlatttd vrm leamar njurens papIU'

ler, detta genast borde afsatta sig under

dcM uppeixåll i njurbäckenet , hviiket väl

ocktS. lärer vara den vanligaste händeU
sen. Derföre finner iiiau, att de svärlösa-

ste stenämnena utgöra njurstenar, grus och

kärnor för biåsestenar, t. ex. oxalsyrad kalk

och urinsyra. Deremot har man ännu icke

fuDnit ett öfverdrag af oxalsyrad kalk pä
n&gon annan kärna, oeh de smä upphöjda
punkter af oxalsyrad kalk, som stundom fö^

lekomnxB, på vissa stenars yta, bevisa, att

den oxalsyrade kalken här fäst* sig i form

ftf- redaa fQ^meiadt grus,

De fleste stenar äro icke kr^tallisera*

de, utan bestå af mer el]er mindre tjocka,

utpä hvarandjra liggande lag* ^ Om de biU
dades i en vätska, ^om beständigt vore sig

lik i hällt af upplösta ämnen, som alltid

.vidrörde dem i s^ma myckenhet, och
hvavur afsättningeii skedde stilla, ooh lik*

forinigt^ sa skulle dessa stenar hafva be-

ståndsdelarnas naturliga krystailfigur« Men
detta händer ytterst sällan 9 ty dä urinen,

efter tid pä dagen och året, efter dryckens

och födans olika myckenhet, och efte^ olio

ka stark rörelse, varierar i vattenhall t, ooh
bläsan stundom är full och stundom tom,

så afvasLla perioder, pa hvilka stenämnen
afsättas, med andra, di urinen är så vattem
halUig, att han till och med kan åter upp^

lesa en atom af d€t r«dai\ afsatta, l^H, ds^
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ta sätt formeras stenarnas olika la^. Mavi

kan icke anse stenarnas ägghvitehalit såsom

orsaken till deras sammanhang, oaktadt de|i

ger dem mera fasthet, ty om fosforsyrad

kalk fällas ur en ägghvitehaUtig vätska, si

blir fällnipgen pulverformig, men innehål*

ler detta oaktadt ganska mycken ä^glivite*

$

Aflägsnare orsaker till stenars genera.

tion i urinen, det vill säga de orsaker, ge-

nom hvilkas inflytelse urinen kommer att

hålla stenäinne i öfverflöd, äro iinnu'SvL
rare att finna, sa n^yckct mer, som ganska

^ånga menn iskor utsattas för de flesta af

de omständigheter, hvilka Läkarevetenska*

pen uppgifver säsom stensjukdomens caussae

remota», utan att besväras af sten. Vissa

menniskor angripas lättare deraf, än andra,

och man har funnit, att anlaget till denna

sjukdom lätt fortplantas från fötäldrar på
barn. Åldern har också mycken infly.

telse derpä, barn få sällan sten, äfvenså

ungdom i allmänhet. Deremot begynner
denna sjukdom att blifva allmännare mot
mannaåldern, sedan växten slutat och krop.

pen fått sin behöriga vidd» och den skonad

icke ens den ålderstigna gubben* Man har

funnit, 'att personer , som lefva väl och sitta

stilla, oftare deraf anfallas, än den arbe-

tande hopen,. Detta, jemfördt med hvad
jnp^ längre fram kommer att nämna, tyckes

bevisa, att stenplägor uppkomma hos full-

frm^nay då kroppen emottager meia födai än
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detta öfverflöd icke kan uttömiDas sådant

det är t utaa miute i njurarna ' förvandias

till l^estSadsdelaT af urinen, sa måste det

gfta hända, att urinen vid dessa tillfällen

innekäller otillräckligt vattna att hålla dem
upplösta; de afssltta sig di^ deraf uppkom-
Tncr grus, och sedermera, dä detta utväxer»

])ildas stenar* ]>etta gäller . i synnerhet oiA

de allmännaste stenarna, som bésti af tu

linsyra eller urinsyrad ammoniak. — Af-

Jägsnare Qrsaker till den oxalsfrade kalkens

frambringande äro oss ännu ebekanta. Se ste«.

'

nars generation, som bestå af benjord, står -

ofta i ett viast förhållande tiU benena re*

produetion, men ofta tyckes den ocksä be*

af lika orsaker med stenai af urinsyra.

Flere hafva p&stätt, att vegetabilisk fö.

da och kalkhalltigt vatten vore orsaker till

aten« Hen tvärt om har man sedan fun^

nitf att starkt närande föda, och i synner*.

het köttmat, betydligt ökar urinens hällt af

urinsyra, och kan derigenom, antingen för*-

orsaka sten bos dem ,^som hafva naturliga an«

Jag dertill, eller betydligt föröka dess tilU

yanXy hos dem som redan blifvit deraf an-

gripne, så har man t* ex- funnit, att, då ett

visst qvantum urin under en vanlig diet

gaf ^0 till X4 gran urinsyra;^ gaf samma
qvantum* efter 3 dagara köt^ätandt» to gran»

blandade med en i samma förhållande ökad

mängd af urinämne och ägghvi.te* . Jag.
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härigenom icke säga, att köttmat är orsaken

^tiil sten» utan endast öfverflödet af närings*

ämnen I aom blir siöjligare,* dä man lefver

endast af kött, än dä man lefver af en blan-

dad animaUsk och vegetabilisk féda* JBUmd
Tästämneha gifva i synnerhet äxtsyrorna
upphof åt stenar af urinsyra, och kanske

äfven af oxaisyiad kalk. X^i man förtärer .

mycket .titronsyra och sitter stilla» sä inne-

håller urinen mera urinsyra, än då man
år i rörelse, och i båda fallen mer, än .dä

snan ingen citronsyra förtärt* Detsamma
gäller äfven om de öfriga växtsyrorna,

Stenplägor äro derföre allmännare bland

den arbetande 'hopen i de Iftndér, der -surt

och dåligt vin nyttjas såsom daglig dryck.

Detta galler äfven till en del om surt dricka«

Set är osäkert» om dessa syror mera verka

derigenom, att de foröka inyckenhelen af

urinsyxa i urinen, eller kaaske snarare der«

igenom, att,* dä de med urinen uttömmas och

göra den surare, de mindsba dess förmåga

att hålla urinsyran upplöst, hvilken egen-

akap de hafva gemensam med mineralsyroraa«

Under läkning af benbrott l^ar man
också funnit, att stenar uppkommit, då mat-

lusten varit god, den jjuke njutit födande

mat, och således, genom bristande rörelse,

grus afsatt sig, som, då den sjuke mist lig-

gande pä cygg utttoima urinen, icke ktin^
,

nat bortgå, utan kommit att stadna qvar,

/ och bildat en kärna för en ytterligare till*

^rixande stenu
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§. 65;

Vid denna qukdonH botande har Iiä«

karekonaten vunnit åtskilligt af Kémiens
biträde. Sedan inan länge famlat i möi<r

kret.och föigäfves aökt en mängd olika me-
-del, fom agenteligen kommit i lop för den
krait de yttrat mot de nervsymptomer, hvar-»

af stenplågor åtföljas , utan att de. derfdre

liotat sfukdomen , s& föll man pi den idéen

att nyttja caustika alkalier eller kalk; dessa

medel användes med nytta , men säldet

länge, till förmän för uppfinnaren, såsom ar*

cana. Slutligen erfor man, att de caustika

alkalierna försvagade magen, ooh försökte

dem då kolsyrade, hvilkas lyckliga verkan
erfarenheten dagligen besannar* Alkalit

ges häldst upplöst i kolsyrevatten, oolk mou
verkar stenars bildande pä dubbelt sätt: a)

säsom urindrifvande, hvarigenom urinens

vattenhalt t ökes, och med denna dess för.

måga att qvarkälla stenämnet i upplösning,

och b) derigenom, att det mättar urinens

fria syror, och till en del äfvea urinsyran,

hvarigenom icke endast urinsyrans afsät-

taude hindras, utan den nu mera alkaliska

urinen till och med upplöser småningom
redan afsatta stenar af urinsyra. I>erföre

.

ser luan de stenar, som bortgå efter några
dagars ömaigt bruk af alkaliskt vatten, frat*

ta, fulla af gropar och afrundade. Alkalit

är således icke endast ett forvaringsmedel
för nya stenars generation » utan till ock
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jmied ett botemedel för dem som redan be.%
'

gynnt afsätta sig. Hos en människa som
lider af grus förorsakar det alkaliska Tattnet

stundom en i Mrjan Ökad afging af grus*

JDetta iiäixäxer frtn ett 1 njurbäckenet fast-

nadt grusy hvmrs fäste af alkalit upplöses,

si att det nu mera borttköljes öch följet u«

xinen ut« Men man skulle bedraga sig, om
man trpdde, att det alkaliska vattnet bötade

alla sorter stenar; De som bestI af ben^*

Jord och af oxalsyrad kalk upplösas deraf

icke , och - deras generation snarare ökea » äu
mindskfls af alkalit. Ty dl de förra ste^

narnas bildning uppkommer deraf, att uriV

nen ärv förmycket sur , sä uppkommer desi^

sas deraf» att den Mr det förlitet, och sak*

nar derigenom förmågan att hålla dessa

stenäo;inen upplöstas Denna omständighet

är ytterst vigtig, oaktadt man hittills i IjäZ

karekonsten föga lemnat uppmärksamhet

• derät. Stenar af sednare slaget fordra all*
^

deles ett motsatt behandlingssätt. För dea«

sa nyttjar man . med största förmån concen*

trerad saltsyra»! eller till och med fosforsy*

xa i dosis af 1 drakma, eller mer, om da*

gen, utspädd med behörig qvantitet- vat-

ten. . Syrornas invärtes bruk emot stenar

är icke nytt; det är recommenderadt ' af äl-

dre Isåkare; men jag har icke kunnat fin-

na, dtt desse någonsin lemnat någon sär«

skild uppmärksamhet åt stenens art. Mak
finner lätt, huru nudvändigt det är för l^ä-'

kaaeu att bafva eo fullständig kexnisk käa*
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nedom af denna sjukdom, innan han Väljer

lUt medicament, och hvad vigt det ligger

pä att kunna undersörka af hvad art -eleneft

är. Jag vill här icke uppgifva några för-

slag till kuren af stenar, farfars tamman*
sättning är blandad; jag hur ick^ sjelf haft

tUlfäiie att försöka den, men den skall u*

tan tvifvel lätt lyokas för X«ikare med be*

höriga kemiska insigter. Fou-reroy oeh

•Vauquelln hafva uppgifvit det förslaget,

att genom dir^ct inspnitning af alkali el-

ler. syror i bllsän upplösa de deri befint-

liga stenarnai de hafva grundat detta för-

alag derpä, att en caustik lut af kali eller

natron, utspädd med sä mycket vatten, att

den utan olägenhet kan hållas i munnen
och nedsväljas, .pä nägfa dagar upplöser me-
delmättigt stora stenar af urinsyra eller u-

rinsyrad ammoniak, och att saltsyra eller

salpetersyra, utspädda med sä mycket vatten,

att de äro jemnt sä sura, som limonad, ännu
hastigare upplösa de stenar, som bestå af

4Mnjord* Sä man inspsntar en utspädd ka^

lilut, bör den sjuke i några dagar hafva

invärtes nyttjat alkaliskt vatten, så att u-

.rinea zittimera icke år sur, hvaraf en fäll-

ning annars skulle uppkomma, under ået

att en del af kalit ätginge att mätta dess

fria syra. Dernäst mäste bläsan vara väl

tömd, o€h först litet ljumt vatten insprutas

för att bortskölja de ammoniakaisalter, som
fukta dess inre yta, och favaraf kaliluten

skulle försvagas. Dä sura insprut*
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aingar nyttjas, behöfvas icke ietsa [föMg^^

tighettmfttt. Jtg vec li^nral icke^ om förtftk

ännu bekfäftat den apparent lyckliga ver-

kan af doMa insprutntngar.

Vid bruket af dessa^ in - och ixtvärtet

. medel ,måste man någorlunda känna ste«

Bens sammansättning, hvilken stundom ^
är så lätt att utröna. ^) Utidersöker man.
urinen; är denna tillräckligt sur, si kan
icke stenen, eller åtmindstoue icke dess yt«

tersta lag, vara benjord, emedan denne
skulle hafva hållit sig upplöst; den måste

dk vara Urinsyra, hvavs afsättande ur uri«

nen dessutom påskyndas af alla syror, till^*

och med af kolsyxa, och man finner alltid^

i män som urinen är mer än vanligt sur«

en ringare qvantitet urinsyra deri upplöst.

Ar urinen åter icke, eller föga sur, och
vid fällning med caustik- ammoniak afsättefr

föga benjord, s& har den saknat sitt Ids*.

ningsmedel för dessa Jordsaher, hvilka då i^

atäliet afsatta sig, under det urinen änno '

är qvar i blåsan. Hvad calculi moriformes
beträffar, så känne vi ännu inga pålitligjai

anledningar att ^issa till deras närvaro, och;

olyckligtvis äro de bästa stenlösande medel*

på dem overksamma. $) Sedan maa med.
»nledning af; urinens beskaffenhet valt det
medel, som skal! nyttjas, måste urinens un-

dersökning dagligen fortsättas» T. e:i^ di
man funnit urinen sur, och således valt

flkaU, det må för öfrigt gifvas på- den be#.
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pröfva<le invärtes methoden^ eller, efter do
' franska Iwemisternas förslags insprutas i blå«

san, sä undersJ^ket. urineB, eller den efter

5 till I timme i bläsan qvarhällna inspruta-

de fluten med en syra, hviiien i litet öf-

^retakort tiiltdttes. J>en i lucen ellet i den
alkaliska urinen upplösta urinsyran fälles

då om en stund, och jnan observerar noga,

om . dess mängd uiiTder målets fortsatta bruk
cikes eller mindskas. Får man alltid en öm-
nig fällning, och sonden tiiUiia upptäcker

fil^xmindskning i slenei^ volume, si har man
funnit den rätta methoden. Men om sy*

ror ingen ting fälla, äfven efter flera da«

garv si bar man act vänta en sten af ben*

jord, af oxaisyrad kalk eller kiseljord. Da
luten eller urinen efter en tids förlopp jn«

tet mera iailler. med sytor., och, stenen än-
nu till större eller mindre Tolume Sterstar,

si är detta ett bevis att man antingen rå-

kat afväxande lag af ^benjord, och miste
ombyta merhod, eller, hvilket är ännu värre,

träffat en kärna af oxaisyrad kalk* I>a

syrorna nyttjas |it-ell^r ic^värtes, undetsö-

kes urinen eller den ,aftappade vätskan med
caustik ammoniak, som utiäjler deti upplö-

sta, benjorden t och man förhiUejr sig i pf-

rigt , mutatii itiutandis, säsomt då alkali

nyttjas. Man träffar då gfta ett lag eller

en kärna af urinsyra, som fordrar att ut-

byta syran mot lut* Ofta kan ock hända,
attlsjclfva kuren af benjordsstenen befor-

drar afsattandet af ett tunnt lag urinsyra^
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gma fordrar att pl någon tid Utbyta syran «

mot Ititen; och . dä stotien är^ af blandad
• åammansättning^ utdrager det nyttjade lös-

ningsmedlet, t. ex..syrjin, jordsalterna till

en viss grad, oeh lemnar ett poröst skal af

urinsyra, sam hindrar dess åverkan djupa-

re in; i detta fall kan det hända ^ att grus

af urinsyra åtföljer urinen , emedan det porösa

skalet förlorar en del af sitt samni^Lnliang,

men detta fordrar alltid, att, så snart wn-^,

der syrans fortsatta bruk fällningen af hen*
^

jord förmiudskas, det återstående skalet af

urinsyra upplöset genom bruk af alkali.

I>e stenar, som utgöras af okalsyrad kalky

^motätå dessa medels åverkan; de lösas trögt

i syror y och sönderdelas af
.
kolsyrade alka-^

lier , men de fordra dertill mena cohcentre-

a>ade lösningar, ån kanhända blåsans inre

hinna kan fqrdraga. Genom iakttagande och
användande af det jag nu anfört rörande

stensjukdomens botande, skall chirurgiska O'

]perationen för de vanliga stenarterna blifva

alldeles umbärH(7, då han deremot för dem,

söm bestå af oxalsyrad kaik, och för dem
af kiseljord, till äfventyrs alltid blir det

^nda. räddningsmedlet.

Det förstås, att, sedan man på detta

sätt lyckats att upplösa eift redan bildad

sten, och att upphäfva följderna af urinens

sjukliga beskaffenhet, si måste man sedan
genom en noggrann uppmärksamhet pä u-

xinens förhållande, aiUid söka förekomma.
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^deraft vidare genemioni genom bruket af

da medel» jKun upplösa deu stenart, let

liTiUco den igttlia äx mett falleii»

§• 7^-

Men icke menniskaii allena är hemaökt
af denna pUgsamma .sjukdom, äfven djuren

lida deraf. Bland hemtamda djur äro de all*

männast.hos svinen; deras stenar besti af

Juilsyrad och fosforsyxad kalk. £n dylik

sten» som vägde a uns, % dt. och 16 gran»

undersöktes af Joh. A. lienaeus» under min
handledning, på Collegii Medici laboratori-

um, och fanns bestä af fosforsyradt och. koU
syradt kali 0,035, fosforsyrad kalk 0,335,
fosforsyrad talkjord 0,0x5, kolsyrad kalk

^»08 s, ägghvite 0,430, samt föllust och upp-

löst obéstämdt djurämne 0,09. I oxblä*

sor finner man rätt ofta stenar af en ärts *

till ett fogeläggs storlek. Be äro.gzä, gu*

la, gröna, eller glänsande guld- och silf*

verfårgade. De bestå af kolsyrad kalk och
ägghvite. I 'hästens urinstenar har man
ofta funnit bida fosforsyrad kalk och fos-

forsyrad ammoniak; i allmänhet bestå de.

likväl dels af kolsyrad kalk, dels af fos-

fMsyrad ammoniak* talk, och dels af oxal*

syrad kalk* Desse sednare äro oftast utpi

krystallisarade #fyrsidiga blad eller 1 octae*

drer. • Hos råttor förekomma stenar allmtn-
nast. Mor and u/idexsökte ett stort antal*

rättor, och knappt fanut nagoa enda, hvara
njttx%
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njure var fri frän sten. De bestä dels af

oxaisyrad, dels af fosforsyrad» och dels af,

kolsyrad kalk.
•

Giktknölar.

Det är väl icke här stället att omtala
en ajuklig beskaffenhet, som egentligen
ej tillhörer nj irarna; men då den, sä väl

^
till sainmansäitriingen af de concretioner dea
bildar, som till sitt förhällande, har infly-

telse af eller på urinens beskaffenhet, så

kan den här hafva sitt ställe. Jag har
^ämnt, att giktsjukas urin oftast är mer än

,

vanligt sur, äfven så är déras svett, och
denna sjukdom tyckes helt .och hållet lig-

ga i en öfverdrifven bildning af urinsyra;

man har derigenom funnit, att vissa perso*

ner lida tidtals af gikt, och tidtals af sten-

passion. Hos dem som lida af gikt afsätta-

sig kring ledgångarna egna knölar, som
med tiden sipåningora kunna utväxa till en
Utomordentlig storlek. For bes gissade först

till deras sammansättning, hvilkén sedan

upptäcktes af Wollaston, De bestå af u-

rinsyra och natron.

Deras skapnad är' sällan regelbunden;

de hafva hvit färg och en kornig väfnad,

äro ganska lätta, låta svårligen *pulverisera

sig, kunna skäras såsom fett, och likna i

genomskärningen vallrat. Blötas de i nå-

gon syra, så upptager denna natrenet, hvil*-

PJurkerruen D^L t\
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ket efter lösningens afdunstning krystallt-

serar med syran, t. ex» då lösningen skett

med svafveisyra, bildas glaubeissait. Det
i syran olösliga liar föga förlorat i vdlume,
och förhäller sig alldeles såsom urinsyran.

X caustiia alkaiier upplösas giktknöiarnas

materia utan utveckling af ammoniak, ock
'urinsyran falles derur på vanligt satt af sy-

ror* X>en löses äfven i kokande vatten,

men lemfiar dervid -^o ^ sin vigt olöst,

som tyckes vara en massa af hinnor, hviU
ka sannolikt utgjort ett secretionsorgan för

detta ämne. ^ De -urinsyrade sältorna äro

i allmänhet ganska svårlösta, så länge de
antingen äro jemnt neuf!taUserade, eller haf-

va ett Öfverskott af syra; med alkal^ 1 öf-

verskott'äro de deremot lättlösta. Det å'r

således troligt, att det invärtes bruket a£

alkali skulle, om just icke upplösa en re-

.
. dan bildad giktknöl, ätmindstone förekomma

giktmateriens insättande i lederna, ock bort-

föra den med urinen. Man har ocksl fö-

reslagit att fomentera dessa knölar med
lut;' jag vet icke, om det gjort någon ver-

kan, och det är icke eller troligt, attlutea

genomtränger delarna, så ^tt den kan ke-

miskt verka pä, giktknölens massa.

Urinsyrans bildning i ledgångarna är

ganska märkvärdig, så mycket mer, som dess

mättning med natron visar, att den måste

vara genererad här, och icke på något säcc

genom absorption öfverilyttad frän njurar-

na.^ Hvad sammanhang denna, giktmateria
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löt 6frigt J:an hafvä med sjelfva sjuMo*
ziien och dess periodiskt åtexkouixnaud^ s^X^*

£ftlli är obekant.

Köasförrättningarnup

Det är lika så ovedersägligt, att djiu

. reta utbildande från det första till *de«8 ya«

relse i mdderlilTvet nedlaggda fröet helt och
hållet beror, på kemiska och fysiska lagar i

gom att desa tillväxt och underhäll, enligt

hvad jag i det föregående visat ^ består i

kemiska och mekaniska processer. Men dett

kemiska delen af dessa förrättningar är met
än de Öfriga höljd af ert ogenomträngligt

mörker. —' De organiserade kropparnas fort*

^lantning sker af tvenne kön, hanar och
honor 9 hvilka hos djuren utgöras af sär*

skilda individer, dä de dereniot i växtri*

ket merändels träffas tillsamman på ett stånd»

Jag skall i det följande närmare omtåla

dessa olika könsdelar med deras förr^ttnia*

gar.'

.
"

,
74-

Hanem födslodelari

Hanens födslodelar utgöras af testik*
,

larnaf med. deras utförsgångar ^ sädesblåsorna^

ductus ejaciilatorius prostata
f

och urinröret

med^ de omliggande corpora cavernosa. De*
ras förrättning är sädens (lerednipg och öf*

verförande till honans lifmoder under paf*

Bingen*
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Teitiklarne äro sädens afsondringsor-^

gan, de ligga utom bukcaviteten i en egen

hängande säck, och hafva en särskild inre

byggnad, olik andra afsondringsorganers. De
bildas af en läng och smal arter, som t

trakten omkring njurarna utgår i spetsig

Tinkel frän »orta. Några fä grenar afgä ifrån,

denna arter under loppet, utan att hon der-

före mindskas i diameter. Den i testik-

larnas inre parenchyma )>iidade sadesvätskaii

uttömmes genom små, fina gångar, hvilka

småningom sammanlöpa till en gemensam,

större, söm, i oändliga bugter hopvefvad»

ligger pä körtelns ena sida och formerar

en utväxt kallad epididyniis. Denna kanal

är ganska smal och mycket läng; den förer

säden upp ifrån lestiklarna, och får under
denna passage namn af vas d^ftrens; dea
ingår genom annulus abdominalis i .bukcavi^

teten. Den höjer sig der öfver uriningän-

garna, böjer sig öfver dem och gar bakom
dem ned framåt, och fortsattes .tills den
öppnas i urinröret. Från den delen af

denna gang, som ligger emellan böjningen

öfver uringängarna' och urinröret, går en
annan gång i spetsig vinkel bakå^, och slu- -

tar i en tarmlik reservoir, kallad sädesbld-

9a. Dä öppningen i urinröret i: naturligt

tillstånd vanligen är täppt, sä slipper säden
icke ut ur vas deferens, ulan måste föras

genom denna gäng bakåt till säde&bläsorjia»

der den förvaras pS^ samma sätt, som yi
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$ett att gallan emellan digestlonsst miierna

nödgas att ga tillbaka, fo^* att gömmas i gali-

bläcan. .
*

^

. Smalheten af den arter, som g&r tiU
*

testlklarna, dess ofönnl iidskade diameter, o-

aktadt de sidogrenar den ger, längden,

fiaheten och de - mångfalldigt invecklade

"böjningarna af sädens ntforsgäng, saniinan-

laggde med äädesviitskaas segiie t, tyckas till-

känaagifva, att sädens generation sker un-

der ett ganska långsamt omlopp, sä. att na-

turea tyckes hafva uppletat alla omständig-

heter, för att göra dess afsöndring trög.

Dertill hänga testiklarne ntom buken, om»

gifvas icke af fett, och kaiva således ej hel-

ler sanima temperatur, som kroppens inre

delar. Testiklarne ligga hos fostret i bäc-

kenet, men nedstiga mot sjunde månaden;,

det har likväl stundom händt, att de stad-

nat qvar , och man har anmärkt , att desse

individer vanligen äro kättjefuliare än an-

dra; sannolikt emedan. i deras testiklar en
högre temperatur gynnar en Ömnigare och

hastigare l>ildaiQg af sädesvätskan.
«

Kanalt^n ifrån sädesblasan till uriurd.- >

ret kallas duetus ejaculatoriiis ^ och är, liksom

vas deferens, eii fortsättning af epidid,ymi8.

Den öppnar sig bredvid veru montanum ^

i bulbus uretr», -en pa hvärdera sidan-

Senna Öppning är i vanligt tillstind .stängd,

och öppnas enid«ist, då säden skall uttömmas

utom kroppen.
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Man har tvi$tat, öm säden verkligen

fcirvarades i sädesbläsornay eller om icke

dessa snarare skulle bilda en egen väuka
att blanda med siiden. Mati har nemligeu

trott sig fiuna i dem hos snöpingar en vät* .

ska, byilken icke kunde skiljas fräii vät«

skan i sädesblSsorna hos outskurna. Men
d^nna måste vara blåsornas naturliga slem,

•medan deras infe sleinmiga hinna bestän*

digt afsöndrar sitt slem, bvaraf insidans

sammanvävning hindrast

Säd€Bvät$ian* Liqvor Seminalis*

Säden, sådan den uttömmes genom urin*'

röret, är en blandning aT tjrenne olika väu
skor: den egientliga sädesvätskan från testik^

laina och blåsorna, bläsornas slem, och pro*,

gitatas Tätska* Pen egentliga sädesvätskan

8r tjock, hvit, något fallande i gult, och

balft genomskinlig. Den har en fadd lukt,

som mycket liknar lukten af ståndarnas

knappar pa åtskilliga lökväxter, och något,

ehuru mindre än man i tillmänhet päatär,

lukten af raspade hen eller elfenben. Gju*
tes säden i vatten och omröres, så ser man
jganska mänga silkesHka trådar uppslamma^*

de deri« Gjuter man dext) i alkohol , si stel-

nar* den till en härfya af en läng, på mSn<
ga aätt hoptrasslad träd af ett fint segel- •

garns tjocklek, till bevis att fädesvättkan
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icke upplöses af liqvor prostaticus, utaji ge-

nom blandningen dermed blifvit ända till ^

hindrad att sammanlöpa i en massa. Be-
traktar man den nyss utgutna säden med

^ ett godt förstoringsglas, sa finfier nidn deri

sma infusionsdjur af äggrund skapnad, med
en liten* svaiis pä ändan, som äro i en p-

upphörllg rörelse. Dessa finnas bäde i men-

. niskors och andra djurs sädesvätska, men
saknas ocksä ganska ofta, utan att slet-

ta derföre är en felaktig beskaffenhet. I
kroppens ofri gä vätskor har man ii^ga så-

dana infusionsdjur funnit.

Vauquelin är den ende, som urrder*

.

sökt denna vätska, *och håns. analys, oaktadt -

den för djurkemiens närvarande tillstånd

är ganska interessant, ger likväl ingen upp*

lysning om sättet, hvarpä den fullgör sin

, bestämmelse. Den 'är dessutom gjord på
sädesvätskan, blandad med liqvor prostati-

cus, och de egenskapen och beståndsdelar

han deri funnit tillhöra således bada. Sä-

den har en svag, skarp, och tydligt sam-

inandragande^ smak; den sjunker i vatten,

och fradgar, blir hvit och ogenomskinlig,

då den rifves i en mortel. I samma ögon* '

.

bliclc, dä den utgjutes, färgar den violsyru-

pen grön, och fäller, genom sitt fria alka-

li, åtskilliga jord- och metallsalter. Smånin-

gom blir den segare och ogenomskinliga de-

len klarare, likformigare, tunnare, och om
nägra, timmar ar hela vätskan tunn, genom-
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skinllg och flytande. Detta kommer likväl

icke af luftens. Inflytelse , ty det sker äfven
i täppta kiirl, och utan att vätskan öke*

i vigt eller yolume.

I^äter man siiden frivilligt fördurista

pa ett ilatt käil vid en yännegrad, som icke

gär under *-[-*xo^, sa öfverdragjer den sig om
näera dagar med en genoTTiSkiriHg hinna,

ocu afsätter klara kryställer af en linjes

längdy hvilka korssa hvarandra, eller sitta

, hopfäste, som ekaiiie i ett hjnl. Med försto-

ringsglas finner man att dessa krystaller ä»

ro fyrsidiga prismer, med fyrsidiga, ganska
langa pyramidspetsar. Hinnan tilltager små-

ningom i tjocklek, fyller sig med smä, run-

da, hvita kroppar, och antager lukt af man-
delbakelse. Är luften fuktig, si sker nä-

sta]> ingen afdunstning, men krystalleine

afsätta sig detta oaktadt, och bilda sexsidi*

ga prismer, octaedrar eller romboidiska blad.

. .Vätskan bibehåller sig deryid flytande. I
tprr luft intorkar den till en gulaktig, ge-

nomskinlig och sprucken massa, och förlo-

rar dervid 0,9 i vigt. Sädcsvatskan har så-

ledes samma vatténhallt, som blodet. Om en
större mängd deraf utsattes för åverkan af

cn -j~2 6° varm och mycket fuktig luft, så

skämmes den, surnar, blir gul, och får slut*

ligen lukt af rutten fisk, under det att y
^ tan öfyerdrages med en art rujoling, (jBys-

sus septica. JL.)
.
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' \ De i vätskan afsatte krystalierne kua*
na afskiljas, om massan blandas med vat->

ten, som upplöser det <5friga. Desse kry-

Staller och korn äio fosforsyrad kalk. Det
är obekant i hvad tillstånd de finnas i sä.

desvätskan; det ar likväl sannolikast, att de

deri småningom utvecklas, på lika sätt som
benjord genereras i mjölken, eller som den
bild. IS i förbnindt trädämne, och att detta

4 jordsalt icke kan med kemiska reactioasmc-

del framvisas i den färska säden* ^
• • «

'Siännes intorkad säd i en öppen silf-

verdegel, så mjuknar den först, gulnar och

utstöter en gulaktig rök, lik brändt horn.

Vi^ en starkare värmegrad blir röken tjoc-

k<ire, massan jiöser , mörknar och blir slut-

ligen svart, hvarvid ammoniak i myckc^n-

het utvecklas. Om det kol, som ätersiar,

sedan ing^n rök mer uppstiger, utlutas med.

vatterr,. sä far man deri upplöst kolsvradt

natron, .ungefär ^ af den intorkade sädens

vigt. Brännes kolet till aska, så* återstår

ett hvirt pulver, som är fosforsyrad kalk.

Sädesvätskans egentliga ämne bildan af
blodets ägghvite och trädämne, men coagule-

xas icke af kokninq, sedan den biifyit lly

tände i luften. jperemot är den nyss ut-

gutna säden olöslig i vatten , äfven om de

kokas tillsammans, ock massan blir dervid liar-

dare, segare och klibbar vid Ungrarna, eller

de kroppar, hvarmed den omröres. Sedan
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den en g&ng blifvit flytande i luften, löses

den bide af kallt och varmt Tatten, och

folies derur äter alkohol och af syrsatt

•altsyra. Concentrerade caustika alkalier gd«

ra den färska säden lösligare i vatten, men
mveckla icke ammoniak derur, förrän den

i luften blifvit förändrad till sin samman-
sättning. Af syror, äfven de svagaste, t,

ex, urin och vin, upplöses den ganska lätt,

och fälles icke af alkali, äfvensom 'syrqr

icke fälla den ur sin lösning i alkalier.

Mättas syxan i vinet eller urinen, så för-

lora de ^n lösningsförmåga. Syrsatt salt-

syra är den enda, hvaraf säden icke upp-

löses. I dess ställe coaguleras den till hvi-

ta flockor, och blir* olöslig bade i vatten

och andra syror. Slår man flytande syrsatt

saltsyra på färsk säd, sa blir den sur, och.

syrans lukt försvinner. — Sedan säden n&-

gon tid varit utsatt för luften, åaner man
dess alkali kolsyradt«

Af alla dessa försök drog Vauquelin
den Silutsattsen, att sädesvätskan jemte fo&-

forsyrad kalk och caustikt kali innehåller

Jett eget djurämne ^ som jag vill kalla sades-

ämne, hvars egenskaper äro: att under af«

•valningen utom kroppen förändras till sin

sammansättning, blifva löslig i kallt ock
kokande vatten» att lösas i syror och al-

kalier, och att surna i luften. I>et ätet*

stär oss ännu att söka framställa detta ämne
xenty och att undersöka dess förhållande ull
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andra djurämnen, isynnerhet, vid-^34^y el-

ler kroppens inxe varmegrad. Sädesväjtskan

'be«tär, efter Vauqaelini uppgift, af

Sädesämne • • - ' - 6

Fosforsyrad kalk « • - 3
'

Katron - • - ^ - 1

Vat(eu • . * * - - 90 .

IQO

Dock felas säkert mycket 1 precision

af denna uppgift. Sannolikt är det icke en-

dast fosforsyrad kalk, utan derjemte fosfor-

syrad talkjord, som afsättes ur säden, och tro-

ligen saknas icke eller koksalt ^ denna vatska«

«— Men huru lit^^ är den Upplysning vi
.

genom kunskapen af denna vätskas sam*

mansättning vinne om sättet, hvarpå den
fullg^ör sin ädla bekämxnelse?

Prostata kallas en körtel, som omgif^

ver bläshalsen; den bar en ,egen, ganska
fast väfnad, och en valnöts storlek. Den
har ganska mänga små utföj^gängar , so^i

^ppna.sig.i den delen af uriitrdr^t, som af

körteln omklädes. Han genomtranges dess-

utom af ductus ejaculatorius, som då dea
frän 'båda sidor mötes inuti rdret, formerar
en upphöjning kallad veiu montanum. Pro-

stata är secretionsorgan för en egen vätsk^i,

kallad Liqfor prwmtieuif hvars natur äanii

ar föga känd; den är mjölkhvit och alka-

.
lisk, sa a(; den gör rabarbarspapperet brunt«

Under parningen utgjutes den och.UandiMI
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med shden, hvllken deraf far sin opallscr

iand€ iaig. Under xnyciceu käuja utflyter

stundom en del liqvpr prostaticus och. for-

merar en vattenklar droppa i urinrörets

Öppning; den låter då draga sig i trådar,

och är pa det högsta genomskinlig* Med
åren, eller efter långsamma inflammatoriska

äkomnior i bi^shalsen, t. ex. gonorroeer,

tlemmiga hasmorroider pä bläsan o* d., svuli^

nar denna körtel, hårdnar, tilltäpper effer

hand urinröret, och gör cn nästan obotlig

iirinstämma*

Den mängd af säd» som hvarje gang
nttÖmmeS) dä. pax^ningen éj skett onaturligt

ofta, räknas till 3 eller 4 drakmer. Dess
uttömniag föranledes af sinnlig retelse , cl-

ler mekanisk kittling pä glans, eller af bä«

da, hvarvid den dels utföres från tesitik-

larna, och dels /rån sädesblåsorna, under
det musculus elevator ani genom en con-

vulsivisk sammandragning pressar de sedna-

re mot urinblåsan, som med detsamma till-

sluter sig, sä a|t utinen och säden icke

kunna pä en gang uttömmas. Dä den inträ-

der i urinröret, omgjutes den med liqvor

prostaticus, sä att den icke blandas, utan

härfvar sig frän häda sidor tillsamman i en

trassla af en träd, som ^har lika tjocklek

jmed öppningen af ductus ejaculatorius.

Dä sädens beredning sker i testlklar-

sä följer» Att den alldéies mäste fattas
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hos snÖpihgar. Desse äro likvål icke oför-1

jnögne till parning, och afgifva derund^r,

genom den anförda muskelns påtryckning»

sädesblåsornas naturliga slem och vätskais^

ifrån prostata.
^

Sädens afsilning begynner hos mennl-'

skan först omkring 15 året, och åtföljes a£

.betydliga förändringar inom kroppen, till

följe af hvilka mannen hufvudsakligait ut-i

märker sig frän qvinnan. Håren begynna
framskjuta pä hakan, på födslodelarna, ixn«;

der armarna och pä bröstet, rösten bry tes,"

och den qvinnliga hna stämma, som tillhörda

gossen, förbytes i en gröfre och manlig
ho8 ynglingen. Småningom väckes tillika

könsdriften, som likväl, under en vårdsiö-|

sad uppfostran, rätt ofta inställer sig hofl

lifliga gossar långt innan mannb^i lietsårenl

inträffa. Hvilken betydlig del sädens ge-1

neratiofi har i dessa förändringar, finne vS
hos sådana, som snöpas innan sädens afsil-J'

ning begyntes. Xroppen behåller alltid qvin*

nanf fyllighet och rundhet, rösten barna^*

årens finhet och böjlighet, och skägget vä-J

xer icke ut. I hvilket sammanhang dessa

förändringar stä med säden, är oss obekanf.

Troligen härröra de icke frän absorpliorj af

den redan aisilade sadesvätskan, utan fram*

bringas af den dermed åtföljande könsdrift'

tens verkan på nervsystemet. Testilv lai nas

verksamhet är periodisk. Hos den som af-

hållcs fria alla ^ételser till könsdriftent

Digitized by GoogIe



•

fullgörande, hvilar denna afsöndring nästan

helt och hlllety men den väcJkes äter, I

min 8em organet retat af begäret, och kan

dä i hatt uppjagas till en otrolig veik*

tamhet*

En onaturligt ofta repeterad uttömning

tf deana vätska utmärglar kroppen tmänin-

gom, och grundlägger ej sällan obotliga

tjukdom^r, t. ex. fånighet, tvinsot, ofor*

sntfgenhet, blindhet a t. v., och ju oftare

denna uttdmning sker, ju mera Ökat föd.

tlodelarnes retlighet, och ju svårare hlir

det tlutligen att hjelpa den olyckliga. Det
ät fcke troligt, att denna vätskas generation

. kottar kroppen ädlare delar från blodmas-

aan, .än andra tecretioner, och att tädent

uttömning skadar genom sjelfva förlusten ^

utan hufvudsakligast härrörer det frän den
ttällning, hvari nervtyttemet under detta

tillstånd försättes, och kanske till en del

äfven frän dess ökade ät^^ärd vid ^en ny
tädt regenererande; hvarvid nervkraften tmä*
fiingom concentrerat sig på dessa delar, un»

^

der det den aftager i kroppens öfiiga or-

ganerf

Dä säden är en till uttömning bestämd
Vätska, hvars afsilning 'emellanät fortfar, e-

huru ganska långsamt, så skulle äfven åt-

skilliga sjukliga omständigheter kunna upp-,

komma af dets onaturliga tillbakahillande,

om dei;^ icke oftast vid dessa tiUfälleu ut-
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tömdet under väilUstisat fösestäUningar i

sömnen. Dessa invölontaira* uttömningar»

iLaliade poilutiones nocturnae, äiö således ett

•ysnptom af sparad kraft , ehuru de rätt ofta

under motsatta omständigheter inställa sig^

såsom ett bevis på svaghet i dessa delarg

Hvilka icke kunna emotsti den i ringa mängd,

samlade vätskans påträngande. 1 detta sed*

nare fall kan svagheten gå ^å långti att sä-

den ofta utdrifves vid urinens eller ex6re«

menteiiias afgång.

'
• 4

Om säden n&gon g&ng är origtig i sid

sammansättning, och om denna felaktiga sam-

mansättning, då den icke förorsakar ofri^kt-

samhet 9 kan hafva någon inflytelse pä den
tillkommande varelsen, ar oss ännu allde-

les obekant. . Men da man stundom fin-

ner likheter i lyten emellan far och son

och då sjukliga föräldrar sällan föda rätt

friska barn; så är det sannolikt, att denua
vätska kan af en sjuklig beskaffenhet i te-

stiklarna, eller i blodet, hvaraf den bildas,

blifva origtigt sammansatt, och«väila dessa

olikheter hos den aflade, oaktade förändrin-

gen i säden säkert alltid torde blifva för

£n, att med kemiens åtgärd utforska/—r- Pa
ålderdomen aftager sädens afsilning, och
med denna äfvea könsdriften, så att man
har fä exempel att den fortfarit efter det

6o, eUér högst 70 aret.
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HonaM födslodelar» Aflelsm.

«

Honans födslodelar, af hvilka conce-

ptlonen egeutligen fuilgöres, äio Slidan (va-

gina), Xi/modren (uterus), Trumpetefina {tubm
fallopianas) med deras fran»ar ffimbris) och
äggstockarna (ovaria). Af dessa svara aggstoc-

karne emot testiklarna hos mannen, och ia-

nehalla Ue första fröen till den tillkomman-

de vaieisea, hv lika vi origtigt kalle ägg
(ovula graffiana)..— Hvad dessa delars form
angår, måste jag hänvisa till anatomien, och
skall här endast uppehålla mig yid berät-

telsen om deras förrättningar. Jag har för*

ut anfört, att de inuti omklädas af en mem*
brana mucosa från den afdelaing, som vk

kaite genito- urinaria.

Aggstockarnas utbildning' hos qvinnaa
sker ungefär yid samma period, som testik-

larnas hos mannen, eller något tidigare, e-

mellan 13 och 16 aret, och tidigare i var-

ma, än i kallare länder. Dervid utväxa
brösten pa qvinnan;^en omständighet, som .

icke till samma grad intiälTar hos djuren,

och födslodelarne. samt arn^hålorna beklädas

med har. Med könsdriftens begynnanda
inställer sig tillika hos qvinnan ett perlo*

diskt blodflöde frän lifmodren, som i bör-

jan är oordent]igt, men teglem sig snart

. oghp

t
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och iterkommer hvaxt JiS dygn. Det jdr

itir då, i friskt tiUfttånd» frin 3 ttill 7 dygn,

och uttömmer 5 till 8 uns blod. Det uttöm. -

da är sig. mycket olikt hos olika iadivi»

der, och dess egentliga skillnader frin van#
ligt blod äro icke undersökte. Det är, ef-

ter olika omständigheter, blekt, röd t, mörkt^
stinkande o. s. v», och^ oordning . i dess nt«^

tömning är källan till en otalig mängd 'sjuk-

liga åkommor, frän hvilka mankönet ax för*-

ikonadt. Detta blod 'kommer frin lifmo*'

drfps inre slemmiga hinna, hvars hårrörs*

kärl öppn^ sig och utgjuta det. Andamå-
let med denna periodiska blodfuUhet i lif*

"modren är att göra fodslodelarna alla tider-

a.f året skickliga till aflelse. Genom denna
omständighet! hos qvinnan, oeh gjsnom man*
könets pollutiones nocturnae, kan menniskan

' lägga moraliska band på detta naturkraf* ^

Sland djuren deremot inställer sig hos hvar-
je individ af qvinnkönet en viss period, då

parningsdriften oåteihålleligt tvingar henne
' att fullgöra déi^na förrättning. har
funnit, att dervid hos somliga djur ett dy-

likt blodflöde, som qvinnans regler^ instqil*

ler tig, och' att de inre födslodelarne., huf-.

vudsakligast äggstockarne , öfverflöda af fär-

gadt blod, så att de blifva ända till mörk* '

Vruna. .
,

Aggstockarne innehålla ett visst antal

erna Uäsor eller iigg (oyula graffiana),. hvil^

I>iurkfiini€n. DiL t&
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km iiSr Iro pcacist detsawiaa, som fröämnet I
.

växternäs fröhus, innan honans märke bUfvit

befruktade af ståndarnes pollen. Under par-

ningens njutning» sväller eu eller flera af

dessa blSsor, Spricker om en eller annan

dag, och uttränges ur äggsto.cken. Den skulle

nu falla i bukcaviteten, <»n icke trumpe-

tens frans med aetsamma omfattade ägg-

stocken och styrde äggets fall in i trumpe-

tens kanal. Fransen fattar äggstocken der-

Tid sä härdt, att den pi djur, som un-

der detta tillstånd blifvit dödade, icke ktfn-

nat frinskiljas utan att sönderrifvas. Efter

ägget uppkommer, pä dess förra rum i ägg-

stocken, en grågul kropp (corpus luteum):,

Agget föres af trumpeten, genom en kräl.

lande rörelse i dess kanal, till lifmodren,

der det räkas af den inkomna säden;

men detta ?ntr3(fiar ofta» först flera dagar ef-

ter parningen. St^ndMl händer, dä äggets

afskiljande går trögt, ajt fransen icke tillräck-

ligt omsluter det, si att det faller bredvid

fransen, i buken, dit säden småningom utbre.

der sig öfver lifmodrens och trumpetens in-

ta hinna, eller att det i trumpeten mötes

af säden; i bida fallen stadnar det der, och

undergår samma tillväxt, som i lifmodren.

Man var läiige i ovisshet, om säden

verkligen öfverforde^ upp i aggstocken , och

således obedelbarligén retade till äggets ut-

tömning; men man har genom flera försök

fttJLnit, att det icke så foihåiier sig; ty maöl^ar
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' M;

Väi träffat corpora lutea i cri äg^st6^k|
* hvälra gei^ejiskap med iifmodren några tim«

mzn* phet paming^h bltfyie åfbruteii, meii
aiilrig nägoii frukl; utan de ägg, som sedan

derifiåa utspruckit, hafv2L ' blifvit ofritkt^

samma « hvilkét ii^^ kaniiat bända ^ om d#
i äggstocken skulle träffas af säden. — Dtti

Ulla kroppen, Bjom utgått £xia äggstocken

^

träffas i Htmodren af säden, öth i détta 6-

gunblick bildas första lefvande punkten af

den tillkommande varelsetn^^ Dpa kan lik-^

väl ännu icke Utskiljas^ Äggét 6fverdra«

ges straxt derefter af en vasclilär memhfan i

Som fäster det på någon punkt af llfmOf

4rens inre hinna, bvars käi'! utskjuta def.

emot. Dä fostrets ocli lifmodrens kärl här

blanda sig, uppkommer moderkakan i pla«

eenta*, och i samtna män försvinner Aéii i*-

driga hintia, som fönt omgaf ägget, och

som fått namn af membrana decidua^. Mo«* ^

detkakan består al kätl frin lifmodten eib

kärl fråii fostret, men dessa kärl öfvergä

ic^é i hvarandra^ Sedan ägget fäst sig^
,

ech lifmedren begynneif sättas i v«rlcsam«

het till fostrets närings får den en ny ^i*

tahteti och menfftruationen upphoten
•

Man har tvistat, öm en redan hafvajl-
^

de Ufmoder skulle kunna upptaga ^nu ett

fostöt. Betta är likväl *ömöjligt; tf sedan

Iifmodren under graviditeten förändrat sitt

läge» kan ingen. säd inkomma^ och det.äj*

g^sfca troligt, ut i den b^an^a liftfMN
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dren fransarne, genom livad vi kalle sym-
pathi, neka sin tjenst vid äggets emotta*
gande och nedförande. De H ezempeiman
har att anföra af en så kalJad superfoetar

tion, uttyder man dels såsom följder af en
dubbel lifmoder^ hvilkcAnågon gäng inträf-

far, dels äro de opålitliga. iilcväl kan en
viss* grad af superfoetation ske, dä parnin^
gen inom A kort* tid repeteras, att lifmo.

dren ännu ej. hunnit tillsluta sig. Pä det-

ta vii ^iiåfl^e- man förklara berättelsen, att

en £uropeisk qvinna i Indien feck tvil-

lingar, af hvilka den ene var hvit, och
dea andre mulatt. Hos hundarna se vi det
dessutom ofta. Dén kull, som födes, är un-
der honans brunst aflad af flera fader, och
är derföre som oftast en blandning af.vind*
hundar, jagthundar; pudlar o. fl.

Hvilka de processer Sro, som i lifmo:
dren föregi emellan säden och kroppen i.

frän honans aggstock, i kraft af hvilka ea
sjelf&tändig, ny, lefvande varelse smänin-
gom uppstår, är oss alldeles obekant. Sa
mycket vete vi med full visshet, att in-

gendera ensam är tillräcklig till dess .bil-

^
dand^. Sedan ägget fäst sig, formerat
älbderkakan och afklädt sig membrana de-
cidua, pmgifves det ytterst af en egen å-

derrik hinna kallad^ chorian, och derinom
af en ofärgad, tunnare, kallad giildsltigare^ .

hinnan, membrana amnios. Före stixstadyg.
net synes iske fostret , det kan blifya
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iiynligt, om det ^vergjutes med ättika,

livaraf dess förut genomskinliga Äassa coa-

giileras. Det simmar i en inom guldslacrare-

«*hinnan innesluten vätslca, soai framgent

afsilas från lifmodrenÉ placefita, och kallas

TTiodervatten. Omkring det 2i:sta dygnet

har iostret ett kumminkorns storlek, och ag-

. get äf nästan sä stort som ett kersbär. Fruk-

ten liknar ett par samTvanhänganrle bläsor,

af hvilka den nedre ar hufvudet, och den
4iite är ämnet till ryggraden, bröstet och

buken, båda tillsamman iip|;li;ingde på en

fin träd, som är nafvelsträngen, i hvilken

vätskorna föras emellan fostret och moder- '

X kakan. Man ser blod, som röres fram och

åter, innan fostret auuu iiar lijerta. Först

af alla dess fasta organer bitda<9 hjeman
och ryggraden, hvilka oclcsa Jia i ^ent spela

den vigtigaste rolen i iifsproccosen, och se*

dan genereras- hjerta/* Bedan i fdi-sta mä* ^

- nåden kan man med blotta Ögat urskilja

Jiufvudet och ämnet tiii de yttre öronen,

• samt sjelfva boien af kroppen. I andra bi*
nåden är fostret omkring | tum längt, *

Tonen blifva tydligare^ och lemmarne visa

sig- såsom smä utskott* 1 3:dje monaden
tilltager extremiteternas utbildning, finjf^rar-

na begy^nna utskjuta, och i si$ta veckan sy-

nas de yttre födslodelarne. I 4:de tnäna-

den hår fostret sin fulla skapnad, ntofn na^

glar och hår, hvilka först framkoniina i dext

sjunde. Omkring denna är« fostret vid pass

mo tum långt, och dess rörelser begynni
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käanas af modren. I de tre första måna*

derna witgiBx det starlui9t. FosUet bä^es af

qvinnan i 40 veckor, ocli heter dä full.

gåage^f efter sjuade mån^de^ är det xno>ib

get, emedan foster, tom $edao, ehuru för

tidigt, framfödas, stundom kunna behlllaa

^ yid Uft Pet framfodea geaom en egen sam.

mandragning i Ufmodrens itiassa, hv^raf £0^

.Stret utpsässas, med de fenomen, som för*

Jossningsläran beskfifyer, Fostret yägej: då

6 till ^0 skilpund, oeb XH till 24 tum
langt. Börande mer och mindre betydliga

fkiiln^der» häri iatr?iffa hos de öfriga

di^ggande djuren, ifrån menniakaUi hänyificc

jag till anatom» wmparatat
^

Han^ bar 9ökt upptäcka orsaken, hvarV
före fostret stundom är en hane, «)ch stun«

dom en hona. Dett^ ar likväl annu en
bémUghet, o^h hvad man derom isednaro*
tider skrifyit, har till det mesta varit sans^

l^as^ dikter, Att hanens eJ^örre liflighet

under parningen * honans, akuUe fram»

bringa ett foster af niankön, och omvände

,

iT? mindre orimligt än andra gissningar
|

men derfore icke mera §annt«

Om parning sker emellan tvenne djuj

af olika 3pecies, men af s^mma genus, eller

{InBindstone af genera, som icke betydligt

åtskiljas, sa uppkommer en hybrid, soiu iia?

viftaa egenskaper af fadren ooh yissa af moé
itwt £u yfU töndt eiieinp^l härpä ]»afv«

I
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vi i mulåsnan, af hästen och äsnan. Desse
hyl>rider kunna icke fortplanta' sitt siägte, .

och derigenom förekommds de oändliga va.

4:ietetex i skapnad, som annars skulle for*

orsakat genom sammanblandningen med hy.
. briderna. Jag vet -icke, att någonsin en
menuiska producerat ett dylikt blandade

foster, oaktadt vi icke sakne' det afskyvår-

dat exemplBt af försökt parning med andra
djur, hvilkeu våi:a lagai* belägga med döds*

tcsafi;

.
. §; 77.

• Fostrets näring i mqderlifveu
'i *

^ Under fostféts uppehåll i moderlifvet

födes och tillväxer det på modrens bekost-

jiad. Nervkraften, synes coucentrera sig i >

hennes lifmoder, chroniska sjukdomar

termlttera derunder ofta, och menses upp«^ •

höra, under det att de vätskor, som förut

bortskaffades, nu användas till fruktens iit-

bildning. Men fostrets kätl sammanhänga
icke directe. med modrens; det är en sjelf«

ständig varelse, sona utom 'sig hämtar sin

näring genom sugädrorna; hos fostret är det

likväl icke, såsom hos det framfödda djuret,

i magen och tarmkanalen, utan i moderka-
kan och på huden, som denna närande ab-

sorptiou förrättas, —- Jag har i Förra Delen,

^* 35 f *visat huru vätskornas omlopp sker

kos fostret I och huru dess blod i moder*
* 0

Digitized by Google



kakan araåningom lidet én med deaa ayr*

sättning i lungan likartad förändring. Ge-

nom nafvelsträngen har fiet således en Ii*

miteiad gemenskap med .modrens välskor

^

och det piistäs, att modrens kärl i placen-

ta afsöndiji en mjölklik saft, som af fosuets

sugådror upphämtas» Denna*** mening om
fostrets näring saknar likväl ännu fullgillti-

ga bevis, och nafvelsuangens sugådror bor«

de vara långt 'tydligare, om alla ämnen
for fostrecs tillväxt ensamt genom dem iiu

fördes. Fostret omgifves utpå af en vät-

ska kallad modervatten^^ hvars ändamål är

dels att skydda det för utvärtes våld , och

dels att lemna det ett fritt rum, hvari det

utan ojemn tryckning af lifmodren kan o-

behindradt fortväsia. Men detta modérvat-

ten har ännu en bestämmelse ^ hv^^rom maa
i allmänhet ej är ense, och som nekas af

de flesta; den att bidraga till fostrets nä«

.ring. Fostrets yta har sugådror, liksom det

framfödda djurets hud; dessa sugådror kunna
omöjligt vara overksamma, och det är nöd-
vändigt, att den vätska, hvaraf epidermis

beständigt är genomblött, mäsie uppsupas alt

de sugådror, som med sina mynningar slu-

. ta sig deri. Det synes derföre , såsom fo-

strets- sugådror på huden fullgjorde en del

af den förrättning, som efter födelsen kom-
mer att nästan ensamt tiUhöra sugådrorna i

tarmkanaleli*
^

%

1. • ^ ^ .
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^

VLoåtTvattna^ (äfven kalladt barnvatten)

iådant det vid födelsen befinneSt Sr en ge«

nomskinllg, något simmig Vätska , af en svag,

8altaktigt söt smak, luktar anlmaliskt, ocli

fargär violsynip grön samt lackmuspapper

röd t. Vi hafve dess undersökning af V au.

quelin och Buniva. Sådant det ut trap-

pas ur amnios är det oklart' af de ostiika

Hfvor, hvarméd fostret» hud är öfverdragen^

såsom jag förut nämnt. Det blir genom siU

ning fullkomligt klart. .Dess egentliga vigt

9r 1,005. Vid skakning skummar det starkt,

likt en upplösning af ägghvite. I kokhet-

ta blir det ogenomskinligt, och liknar en
blandning af mjölk med mycket vatren.

£aU fäller derutur ett djurämne, syror der-

emot göra det klarare. X>et är svart att

förklara denna omständighet, då modervatt-

net reagerar för alkali, och såledoji icke kan

innehålla nägon sur upplösning af ägghvite

Af alkohol fälles derur ägghvite, äfvensi^

af garfämne. Salpetersyradt si 11 ver fäller salt'

syradt silfvér. Efter afdunstning äterstt'

. 0,013 af* dess vigt fasta delar. Ur dessif

upplöser vaitjau litet kolsyradt natron och
saltsyradt natron. Återstoden förhäller sig

i bränning som ägghvite, och lemnar en «

mska af kolsyxad och fosforsyiad kalk. .
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Det äf svSrt Ml af dessa fÖrseOc Hluta

Ti'*g(U till inodervattnets sammansättning. Att

det rodnar iackinastincturen, äfvensom att

det grtunlas och fälles af alkali, 'bevisar

naivaro af en fri syra. Deremot funno de

iFranske Kemi^terne kokyradt alkali i den
intorkade återstoden/ Jag vågar intet rai»

iBQnnement ofver dessa försök med en vät-

ska, soin jag ej sjelf haft tillfälle att under»

söka, men jag har all anledning att tro mo-

der vattnet hafva någorlunda lika samman-

sättning, med andra dji^rvätskor, som reage*

ra för syra, d. ä. som innehålla ägghvite,

benjord, koksalt, mjölksyradt natron och ii*

let fri mjölksyra upplösta i my^t vatten«

Modervattnet ar hos olika Individer,

och vid olika perioder af hafvande tillstin«

det, nägot skiljaktigt, mea olikheterne äro

änuu icke undersukte»

,
• Hos de flesta fyrfotade däggande djur

innehåller den blåsa, hvaraf fostrat omgif-

ves, tvenne särskilda vätskor « Uqvor a-

mnios, söm ligger emellan fostret och mem»
brana amnios, och liqvor. allantoidis, som
Jigger emellan denna hinna och en egen
binna kallad urbMnnaj allantoii^ hvilkenalK
deles saknas hos menniskan» JLiqvor a-

innios är, efter alla anledningar, föga olik

Mnniskans; men liqvor allantoidis har, ef*

tep D' zondi's försök, sina egna caracteter

:

dex^ är mexa coucemrerady leizmar 0,085 ^*
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Stérttody har en 'äcklig, sdtakti-g smak, en
fadd, vämjaktig lukt, och oklar rödaktig

iätg. Den har icke samma simmiga con-

^isfens, som modervattnet. Afdunstad till

loirrhet lemnar den en brun, syrupiik mas»

$SLf af én istinkande urinös lukt, hvilken i

en högre tempefratur förhiller sif^ aem *in»

kokad urin. Den fälles af alkali, af kalk-

vatten, af barytsaiter och af alkohol* I alla

dessa omstäifdigheter liknar den urin af det

nyss född^ fostret, med den skillnad, att

den synes v^ra mer conceiitrerad än den-

ne. Med liqvor allantoidit Jiar urinbllsan,

genom urachus, en omedelbar gemenskap^

och dä fostret bildas långt innan liqv<tf al-

lantoidis, och dennas tiHväxt stär i' förhäl-

lande till njurarnas, så är det ganska san-

nolikt , att deona vätska icke äi aiioiat än
det ännu ofödda fbstrets Urin, som genom
ujcachus uttömmes ur tirinbläsan, så myc-

ket mer, som vätskaif lätt utflyter ur denna,

men. gäf mycket svårare tillbaka in* . .

Vauqvelin pchJIuniv* hafvaäfven

ttndereäkt kons madervstten; men dä de

dervid haft liqvor amnii och allantoidis blaa»

dade, sä är4et gaiiska troligt, .%^t de skiUna<^

der, de funnit emellan kons och' mennii
' skans, hufvudsakligast bärröra frän liqvor

allantoidis» £fter deras uppgift, har ^Let en.
'

l^nröd färg, en syrligt bitter smäk, luk«

tar något likt viixtextracter, är simmigt,

fpnn ^unuoivatteni och dess eg* vi^ ar
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^i,0 28« rodnar lakmuspäppeiret starkfjf

{älles <>mnigt af barytsalter, och. alkohol af-

skiljer derur ett rödaktigt djurämne. Undez

afdunstning sätter sig ett tjockt grått skum,

'«om efter afsvalning visar tecken till kry-

Btallisation. Inkokadt till honungs-consistenSt,

atrfrstär #n slemmig gulaktig xnassä. Kokas

denna med alkohol, så upplöses deri en e-

gen syra; hvilken under afsvalnihg anskja-

ter i hvita, glänsande, ofta tu^flslånga kry-

ställer, Bet i alkohoUolosliga är en hal,

beeklik massa, som först genom förnyade

kokningar kan befrias frän Tidhängande sy-

ya* Upplöses det återstående extractli,

ka ämnet i vatten, och afdunstas till kry-

stallisation, så anskjuta derur stora, genom-

ekinliga kryställer af svafvelsyradt natron (P),

och slutligen återstår en e:KtractUk hxuoi

snassa.

Modervettmi-^yrmi Acidum ammeumt
kan äfven fås, om modervattnet afdunstas,

tills 4 återstår," hvarunder syran under af-

elralningen kxystalliserar. Den anskutna sy«

lan sköljas i litet vatten fran vidhängande

extxactifkmne. Denna syra ^ har en svagt

«yr1ig smak, klöses trögt i kallt vatten, men
lättare i kokande, hvarutur den under af*

dunstnihgen anskjuier, ofta i tumslånga kry*

ställer. Få glödandé kol pöser den, svart-

nar, luktar ammoniak och bläsyra, och ef-

terlemnar ett voluminöst kol. Med alka-

liema ger dep iättlösta salter, hvanix syzatt
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kan fällaa i krystallpnlver af andra syror.

Ur kolsyrade alkalier utjagas icke kolsyraa

i medelvärma, utan först då de upphettas*

Hvarken jordsalter el}er salpetersyradt qvick*^

, silfver, salpetersyradt silfver eller attiksyV
^

rad t bl7 9 fällas decaf. Deu förstöres sal«i

petersyra, men färgas icke röd deraf. Den.
löses latt af kokande alkohol. Man harjem-
fört den med urinsyra och, slemsyra, från;

hvilka den likväl redan i fötsta påseende ukiU

jer sig. Mera liknar den benzoésyra, men skil-

jer sig åfven. derifrån, .genom en svagar*

frändskap dch genom sönderdelning i salp^^V

teisyra, samt vid distiliation.

> *

•

J}et extractlika Umn^ liknar icke extlrjU

ctet ur mjölken eller köttet. Det är röd-

brunt,, af ej;i egen smak, som är svår att

beskrifva, och är lättiöst i vatten,- som deraf

blir simmigt och skummande. Fälles uio

vattnet afalkoholyhvaridet är alldeles olösligt»

Det fälles icke deremot af garfämne. I brän^

ning pöser det, luktar vidbrändt, i bör-

jan likt gummi, sedan apimoniakaiiskt^och

slutligen likt bläsyra* Det lemnar ett^ vo*

luminost kol, §om lätt kan brännas till a-

ska; denna är hvit och består af fosforsy«

rad talkjord, blandad med fosforsyrad 'kalk*

Det forstöres af salpetersyra, mep förbytöS

icke till oxalsyra' eller äpplesyra, åtmindsto*^

ne- icke i någon mjirklig mängd. ' Dervid
utvecklas syrsatt q^väfgas, koisyiegas och

qväfgai.
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a

Beciet* Mecouium*

Fostret har, dä det framfödes, atskilli.

ga deiar, som saknas eller försvixma hoi

dfet växande barnet, och som tyckas liafva

fullgjort sin bestämmelse, da det blifvit

iramfödt och begynnt att andas. Till dessa

k6ifa hinjurarné ^ (Capsuiae suprarenaies) och
Glandula thymus, men då man om dessa in-

gen ting vet' i kemiskt hänseende, sa för*

l^går jag dem alideles*

I fostrets tarmar, och stundom afven
1 dess mage, ligger ett slags excTementei

i

kallade becket, som bortgå med stolgången

de första dagarne, sedan barnet begynnt di«

X>et har en, mörk färg, sammansatt af svart ^

grönt och brunt, och har consistens af tjock

syrupi eller tunn honunge ' Sällan har det

mak eller lukt , men stundom är det 8tin-<

kände. Till sina yttre caracterer är det pa
lera sätt olika* Det har i småtarmarna en
ljusgrön fäcg och i de grofva én mörkare
grön, det ar icke fuIlkoi;nligt lösligl, kvar-

kan i alkohol eller i vatten, linnet färgas der^

af gult, och vatten kan Icke fullkomligt af-

lösa färgen. Af JBayen's foisok vete vi,

att det lemnar mer än hälften dess Vigt af

ett olösligt ämne, som i torkning blir brunt#

Upphettas detta på en jernplät, sä pöser det

och förtorkas, utan att tända sig ellor hriii*
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na med läga. .Torkas mecoaium i vattcnv-

bad, så förlorar det mer än | af sin vigtL .

vatten, och hårdnar till en brun ogenoni-

skin^iig massa, som är lätt att piil verisera och

luktar sötaktigt ej olikt uppkokad mjolk#

ArlkohoL upplöser af beckets vigt, och

d^nna uppiösoing liknar till smak och ut^

seende en upplösning af torkad galla i zU
kohol. Afduiistas alkoholsol ution , så återstår'

ett mörkt, bittert ämne, som löses trögt i

Tattén oeh ger lösningen gul färg« JDistiU

leras becket, sä får man vatten, vidbränd

olja, kolsyrad ammoniak och några änuu ej

undersökta gasarter. I retorten åter^tär ett '

.

kol, ungefär | af beckets vigt. Det läter.

svart förvandla sig till aska.

. Man kar länge tvistat om beckets uV^

sprung. Somllge anse det sfisom en verk-

lig träck, fxamhragt af galla och ett genoza

Biunnen insupet modervatten. Tillräckliga

anatomiska grunder bevisa likväl, att fostret

ingenting sväljer under sitt vistande i moder**

iifvet, och således kan becket icke vara
uppkommet pä detta sätt. Men gnllans se-

eretion begynner långt innan fostret fram- .

födes^ och *dä bUsan är otillräcklig att göm-
jfna den, mäste den uttömmas i tarmkanalen,

der den af sitt uppehåll småningom förän«

dras, resinifleras, onl jag så far säga, och
sättes i nijstan samma tillstånd, som i fram-

föddas träck. Derigenom finner man bec-
,

ket i småtarmarna ljusgrönt, likt fbstrett

galla 9 och i groftarmarna, der. det längre
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irarit uppehilllct, svart, svåxlösure oca mft*

« §• Bo*

Jag har i sammandrag beskrifvit de dåig*

gåndé djurens aflelse-fenornen, och skall til-

lägga summan af det som ar bekaat^ xö^

zan4e de ofrlga djurklafseraas.
• •

Foglarnaå är mycket olik .de föregåen*

des. . De lägga» som bekant är, ägg, hvil-

ka i värme utkläckas till en fogelunge.

JDe hafva någorlunda likartade fodslodeiar

med mammalia, likväl skilja sig i synnero*

het trumpeterna och äggstocken ifrån des-

sas. Aggstocken är Ijik en di^ufva, och in-

nebäUei <»iikring 500 smf ämnen till ägg.

Dessa ägg utväxa småningom några i sen-

der 9 och intaga dervid aggstockens yl;trd

yta. Bet mognasl;^ -^ägget faller först.

Hvart och ett af dem är omgifvet af en

egen hinna (cälyx) och sitter pa en liten

stjelk. Emot -spricknlngen visar sig en hvit

laiid, i hvars rigtning calyx spricker och

utsläpper gulan, som upptages af fransen,

eller här rättare tratten, (in^undibulum) och
föres in i trumpeten. Denne ar tarmlikt

vriden^ ofta 3 qvarter lång och inuti be-

sldd med otaliga smä papiller, bvilka afsi-

la hvitan, iinder det ägget passerar derigtf-

mom. SmånjLugoiQ får det tUlika sitt skal t

hvilket
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hvilifet i lifmodren erhåller sin behdrlga

giad af fasthet. Calyx ger icke någon cor-

pus luteum, utan skrumpnaf tillsamman

»

och hos gamla hönor, som iitvärpt hela sitt

förråd, sammanfalla de inre genitaliat si

att de slutligen knappt kunna igenkännas.

iDå äggen i ovaiia småningom mogna och

utväxa under parningstiden , sä nddgas der-

igenom ofta Iiönan att värpa, äfvea utan

parning.

Aggshaln bestar af kolsyrad kalk , blan-

dad med litet fosfocsyrad kalk och sammanhål-

len af ett >räskiikt ämne. I öppen eld brän-

nes det till osläckt kaik. Del är utpå skrof*

ligt, och ] sin massa fylld t med' små hål»

för att under kläckningen lemna luften ge-

zvpmgång till kycklingens chorion. Ofver-

sindrjes skalet med olja eller gummivatten

»

sS. håller sig ägget bättre, meu det kan all-

drig utkläckas. t

9

Näst inom skalet omklädes ägget af

eii egw hinna, mtmhrana albumims^^ som
består af ett dubbelt blad, är hvit, poJ

xös och utan ådror. I^en lemnar vid .äg-

gets trubbigare* ända, emellan hinnan och
äggskalet, en liten reservoir for atmosfe-

risk luft. Genom långsam kokning i vatten

förvandlas den helt och hållet i lim. In-

om denna hinna ligger hntan^ ajibumen^

som af en fin hinna åtskil|<^ i tvenne lag,

Djurkemitn. DtL %6
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tf. hvilka det yttie är tunnare och ge^

Bomskinligare, och det inre tätare och o<

kUit. På hårdkokade ägg kunna de ofta

ganska lått Itskiljas. Det äx troiigt , att he«

la mamn hSlIes i ordning af en fin hin-

na, som^ likt ögats membrana hyioideai
• formerar celluler. Agghvitans lamniansätt"

t^ing liknar i del närmaste det färglösa blod-

Vattnets* Inuti hvitan ligger gulan ^ yiieU

lum, omgifven af sin egen hinna, membra-

na vitelli, ifrån hyilken tvenue knutiga

Strängar (chalaaae) utgä, och sluta sig frans-

likt i den Inre hvitan. Ofvan^ä gulstns

bud är en liten rund mjolkhvit fläck, kaU
lad cicatricula, omgifven af smi ljusa, coH'*

centriska ringar.

Gulans sammansättning har någon lik-

het med mjölkens. Den består af en egen
olja, kallad äggolja, och af ett ämne, som
liknar 8sten i mjölken. Den är för öfrigt

icke med synnerlig noggrannhet undersökt*

Gulans beståndsdelar äro i en emulsionlik

förening den kan derföie upplösas i

Tatten till en gulaktig mjölk, som ystas af kok^

ning och af syror. Man kan afskilja stör-

sta delen af äggeljan, om gulan hårdkokas

och rostas i en flat panna, till dess den
kännes fet, hvarefter oljan skillt sig från

det ostlika ämnet, och kan erhållas genom
prässning mellan heta tennplStar. Denna
oija är gul och ger gulan sin färg, den stel-

nar lätt och härsknar ganska hastigt*
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Då det befröade ägget utsattes för en

fortfarande temperatur af -f"3st° till'4"34°t

fä komma den befröade punktens frändska* •

per i verksamhet, och kycklingen begynner

bildas. I>et första tecknet märkes vid slu-
;

tec af första dygnet af liggningen, i form
af en afrundad punkt pä gulans hinna, bred-

vid cicatricula* Pä andra dygnet ser man
första tecknet till ungens kropp, i form af en

smal, geléartady mot ändarna tjockare tråd. De
concentriska ringarne utvidgas och försvin-

na straxt derpå , tillikamed cicatricula. Mot
slutet af andfa dagen synas pä gulatis yta

de första tecknen till blod, såsom punkter,

hvilka sedan sammanflyta i strimmor och

slutligen bilda idror. I början iaf tredje

dagen synes hjertat, som då har trenne sär*

skilda pulserande itaviteter» af hvilka tven* /

ne sedermera utgöra hjertkamiratna, och den
tredje bulbus aortas. Ryggraden kröker sig

och vertebrerna begynna synas ätskiilda.

Fjerde dagen har kycklingen 4 linjers längd,

samt mage, tarmar och lefver. • Tillika vi*

sar sig i trakten omkring nafveln en äder-

lik blåsa, som de följande dagarna synbart

utväxer, sä att den under sednare hälften

af kläckningstiden omkläder, Inom mem-
brana aiburrunis, nästan hela skalet och for*

merar en ,åderhinna, chorion,' hvari blodets

syrsättningsprocess går för sig. Xiungorna

bildas väl på femte dagen, men blifva o-

verksamma, tills skalet är brutet. Pä sjun-

de dygnet wixkas de föxsts^ teaken till lö-
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jelter* Fl del nionde l>egynnet ossificatiotif

och de sa kallade vata vitelli lutea formen

xa» pa membrana vitelli. På 14 d. be-

gynna fjädrarne utskjuta, och kyckligen
forsöker att andas, dä han kommer ur äg.

get. Få 19 förmår han redan pipa, och

p& ai bräcker han skalet.

Öppnar man med försigtighet ett ägg i

lednare hälften af kläckningstiden, si pre-

senterax chorion den skönaste anblick. Den
utgoies af aiterer #^ch yener, spä-nda af

blod, som utgrena sig emellan hvarandra

pä mangfalldiga sätt. Artererna föra mörk-

brunt blod, liksom frän fostrat till moder-

kakail, och detta mörka blod, syrsatt pi be-

kostnad af den luft, som inträngt genom
skalet och membrana »Ibuminis, äterväader

högrödt genom venerna. Betraktar nian

delta med mikroskop, under det kycklingen

ännu är vid lif, så har man det klaraste till-

fälle att se blodets omlopp hos varmblodi*

ga djur. öfverstrykes ägget vid denna tid

med olja eller gummivatten, så dör ungen
af förqväfning. — Gulans hinna samman*
hänger, genom dess ädror, med ungens arteria

meseiiaca, samt med vena portae, och fäster

sig genom ductus vitello4ntestinalis vid ett

^tälle af småtarmarna. Sjelfva gulan utblan-

das småningom med dei} inre ägghviteui
Mir derigenom blekare, och vid den ti-

den, dä vasa vitelli lutea visa sig, bildas

inuti den en mängd af fcanslik^a sugådror»
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hvaraf dess massa smäningom uppsupes oeh
användes till fogelns näring. Vid kläck-

ningen ligger gulan änuu till en stor del

oförstörd i buken, men uppsupes redan i

' första veckan sä fullkomligt, att man slut-

ligen ser den endast som lett litet ärr pl
tarpiens utrida* -

Hos cmjiber och Jlskar variera aflelse*

fenomenen betydligt. Hos de flesta kom-
mer hanens . säd först till honans redan
laggda ägg. Den förra kallas mjölke, och
de sedaarQ rommt Hommea utkläckes små*

ningom under det att den uppvärmda ärs*

tiden efter hand sätter den befröade punk-

tens» lif , i verksamhet* JDessa djur bafya

en sä^ kallad lektid, under hvilken bäda
könen samlas i stora hopars för ^tt besörja

titt slägtes fortplantningf
x

Insekternes aflelsefenomen äro ännu dunk*

lare kände. De paras oftast, liksom dag.

gande djur och foglar, och deras befröade

^gg utkläckas hos några i moderlifvet, och
)ios andra på de . efter ungens olika behof

afpassade ställen, .der de blifvit Jaggda af

modjr'en, u ex. i vecken af blad, i frukter»

i as, under huden pa lefvande djur, o. s. v.

Ungen är en mask, som kallas larf. JDen
äter starkt och växer en tid, hvarefter den

•

•vid en viss grad af utbildning omsvepen

af ett hardt skal, i hvilket den ligger o*

xörlig och $äsom död* Deu kallas nu pup.
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pa. Efter kortare eller längre tid fiam-
kommer insekten färdig, ur puppaa, och kan
fortplanta sig. Ma$karne$ och Zoophytemat
allelse är ännu sä oredigt känd, att jag der-
om inga allmänt gällande underrättelser kan
lueddeia

•) Ma det häf tilUtaf mig att tillägga cn jcm.
f<>rene med växternas fortpltntning. Det är
bekant, att ståndarne iro deras banar, och
pistillcma deras honor. Ståndarnes knappar
ofvcrd-aga sig, då blomman står i sin högsta
ful komlighet, med ett fint mjöl, frömjoict^
poUcn, som hos dem gör sädesvätskans förratt-
ning, och det är anmärkningsvärdt, att Pour«croy och Vauqyelln ifrömjöletaf dadlarfun-
no beståndsdelar^ som kade mycken analoiri •

med dem Vauquelin träffat i säden. Pjstii.
.

lens fröhus ar llfmoder pch äggstock , ^ch des^
fröämnen l|kna oyula. graffian^. Under sjelfva

« Pf;n'ngcn faller frömjölet på pistillens yttre
födflodel, märket, h varifrån det genom en o-
kand process verkar på fröämnena och gör dem
fruktsamma. Förhindrar man fröiajolct att fal-
la på märket, så sväller icke honans fröhus*
och ämnena l)orttorka efter hand utan frukt.Man skulle kunna likna fröet vid fiskarnas
lomm, eller rid foglamas ägg. Det utkläckes
eller gfOf I ^n vw gr^d af värme och fukti^r.
liet till en planta, som hämtar sin första nä-
ring frän fröets beståndsdelar, till dess att
Töttcrne fått tillräcklig storlek och styrka att
upp} ämta födämnen ur jordep. Hybrider kun-
na frambringas på växterna, då en hona vid
behörig tid pudras med frömjölet af ett annat
spectes frän s^mma genus, eller åtmindsfone af
ett genus, som icke är mycket olika Dub.
Wa blommor hafva inga ståndare med frönnöU
9«h likna i frodishct snöpingar bland djuren,
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Brösten» Mammas*

Det nyss framfödda djuret, eom ifråu

detta ögonblick skall upphämta ämnena för

«in tillväict från tarmkanalens hittills föga

verksamma sugådror, saknar i början styr.

ka att smälta den föda, hvaraf det full-

vuxna djuret lefver. Modren ammat det

|iu med sin, mjölk, till dess tänderne ut»

äxa, lemmarjie begynna utbildas , och un-
•gen vid denna period blir i stånd att äf»

ven njuta aijrnan föda.

Mjölken afsilas hos qvianan i brösten^

och hos djurens honor, med nägra fi un-
dantag, i de på buken befintliga spenarna*

Det ökade lif, eller den samlade nervkraft,

som till fostrcts utbildning var eoncentre-

rad i Hfmodrea, flyttar sig n^st före och

efter förlossningen till dessa organeri oc)^

mjölkens afsilning begynner.

Qvinnan har, i hänseende till dessa

organer^ många egenheter, som ej finnas

hos djuren. Omkring manbarbetaåren höja

'

de sig bfver bröstet, blifva runda, mjuka
och spänstiga, och vårtan, som förut var

utstående, drager sig mera in. Hos djuren

deremot saknas detta alldeles, deras spenar

undergå ingen annan förändring, än den
$om åtföljer hafvande tillståndet och digif.
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vandet. Man skall Jiafva funnit, att^ om
äggstockafhe kos ett karn förstöras , eller

om tiumpeteiue afskäras, hvilket medförer

de förras aftyning, sä utväxa icke brösten ^

och om denna förändring intrlfhr efter

jiianbarlietsåren, så skola de åter samman*
falla och absorberas. De skulle i detta hån-'

seeude stå i lika förhållande ' till ovaria,

som skägget och rösten hos mannen till te»

atiklarna. — Bröstens textur för och efter

graviditeten är ganska olika. Hos en qvin-

na, som ännu icke varit mos, finner man
vid dissection inga märkbara tecken till afsön*

dringsorganet. Dess massa är i genomskär-

ning likartad, spänstig, blåkvit, lik ett gan-

ska, mjukt bråsk, eller en halfstelnad ägg.
hvite. Hos den digifvande qvinnan och
efter den första barnsängen finner man
dem bestä af en kornig körtelmassa, hvars
xnindsta gryn hafva ett senapskorns storlek,

och ligga tillsammans i flata skällor, hvilka

af cellulosa sammanbindas i större ^ lober*

Hela denna ma^sa har man hos digifvande

qvinndr funnit genomdränkt af ett eget
stéinadt, genomskinligt, ännu éj närmare
undersökt ämne, hvars myckenhet inot brö-

stets omkrets aftagit. Ifrän hvart och ett

af dessa körtelgryn samlas deti beredda mjöl-

ken i större och större gångar, hvilka slut-

irgen gemensamt öppna sig i bröstvärtaoé

iDe sista och största af dessa gängar äro 15
å 24 till antalet, och kunna ofta utvidgas
till: .en svanpennas tjocklek , hyarigenom do
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äfven tjena såsom reservoixer för xnjölkeii

emellan digifningen.

^ Den manbara flickans spänstiga bröst

innehålla således blott de första ämnena till

- det organ, som framdeles skall utbildas till

mjölkens afsllning. Detta inträffar under

hafvande tillståndet, secretiorasorganet b»-

gynner da utvecklas, blir mot förlossningen

färdigt, och sedan denna är förbi, börjar

det sin förrättning under tillstötande af en.

korrt feber, kallad mjölkfeber. Dess första

efsöndring, rimjölken, år derföre ofta blor

dig , och olik hvad den' sedan skall bUfva#

Under digifvandet får organet hela sin

fullbildning, vårtan utdrages dervid, blir

framgent utstående, och får, tillika med sitt-

areola, en mörkare brun färg. Sedan digif*

ntiigen slutat, falla brösten åter tillsam-

man, och återtaga aldrig mera den runda-

de form och den spänstighet de i sitt outr'

vecklade tillstånd ägde. Mången qvinna

glömmer dervid ofta så långt sin höga be*

stämmelse och sitt värde ' såsom mor, att

hon nekar sitt nyfödda barn njutningen af

det efter dess späda tillstånd bäst afpas*

sade näringsmedlet, som naturen i hennes
sköte nediaggt, för att sa långt möjligt är

behålla utseendet af flicka. >

Mjölken.

Jag skall vid, mjölkens kemiska beskrif*

ning fojLst aixfura ko -mjölkens analys och
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förHälltndenJ emedan den ar bäst känd,

. och sedan göra ea jemförelse med menai.
skans och nigra. andra djurs. Mjölken har

blifvit analytiserad af Farmentier, De-
yeux, Bouillon la Gxange, Tbenard,
fourcroy och Vauquelin, meki dä des*

se varit okunnige, sa väl om blodets rätti

sammansättning, som om djurkroppens syr-

liga vätskors besfindsdelar, si skall jag i

det följande hufvudsakligast rätta mina upp-

gifter efter .de analytiska undersökningar
jag sjelf haft tillfälle att anställa med dea«
na vätskÄf

Mjölken är ogenomskinlig, hvit, lik

en emulsion, men hos olika djur olika mo-
difierad, t. ex. hos qyinnan faller den i

Uått, hos koen deremot i gult* Den har
•Större consistens äu vatten, o^h rätt god
mjölk är något tjock. £n droppa, tageu

på nageln, stadnar qvar utan att utflyta,

och sprider sig ganska långsamt öfver dess

yta. Vattenhalltig mjölk deremot flyter

genast ut. — Dess smak är mild
, angenäm

och nästan sockerartad, men bar fria olika

djur* olika modificationer. Den har en egen
lukt, men som endast kännes, dä den är varm,
och genom' kokning förloras. Dess eg. vigt
varierar efter olika djurslag, och hos sam*
ma individ efter olika njuten föda och olu
ka vattenhallt. Qvinnans är lättast. Dess
le^entl. vigt är 1,030.3; fårets de'remot är
tyngst, och väger ^,0409. Emellan dessa
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^ ligga, i följande ordning: komjölk , getmjölk

9

hästmjölk och äsnemjplk.

' Mjölken innehållerV då deki aftappat;

samma qvantitet af fasta beståndsdelar^ som.

blodet 9 och ^n stor del *af dessa äro pä li-

ka sätt uppslainiiiade,' hvaraf mjölken* har
sin oklara hvita färg. Men mjölkens be-

ståndsdelar äro icke desamma, söm blodets»

Trådämnet och färgämnet hafva här om-'

bytt natur 9 och gifyit upphof åt flera all-

deles nya kroppar , smöret , osten och mjölk-

sockret,, och blodets fria alkali är i mjöl-

kén öfvermättadt i^ed en egen syra, -hvar-

af mjölken, äfven i samma ögonblick den
aftappas, har egenskapen, att svagt rodna
lakmuspapperet* ]>en egentligen flytande

delen af mjölken är icke den vassla, som
efter ystnii^gen återstår , oitan är en upp-

lösning af myckel ost och mjölksocker m.

m. i vatten, Pen uppslammade delen der*

emot är smör, som med litet ost är utblan-

dad till en emulsionsmassa, alldeles såsom

äggoljan i aggegulan. X^emnar man mjöl-,

ken i hvila, så uppflyter småningom emuU
siousmassan, och lägger sig på ytan i form

af ett tjockt bvitt lag, allmänt kalladt gräd-

da. I en så låg temperatur, att mjölken

icke kan surna 9 uppflyter efter en veckas

ftftlopp nästan hela gräddhallten^ och den
understående mjölken blir derefter svagare

. färgad, och sep ut som ett med litet mjölk

blandadt vatten. Om sommaren och i var^
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iOda rum uppflyter gräddan nlgpi lättare an

.1 köld, men mjölken begynner surna, innan
gräddan kunuil åtskilja sig. I flata kärl

samlas den lättare än i djupa. Mjölken kan
likväl icke fullkomligt befrias £rån emuU'
sionsmassan genotn stillastående, utaj!i eH
del deraf stadnar alltid qvar» och ger hen-
ne sill hvitblå färg och sin ogenomskin-
iåghet» Skummad nijglk innehåller mindre
fasta ämnen än den eskummade, men den
har, af lätt begripliga, skäl, en störx» e-.

gentlig vigt*

^Jag lät mjölk vid värme i S da-

gar stå i ett glaskärl, der vätskana massa
hade lika liögd som bredd, och efter denna
tid aftappades en del af den understående
mjölken. Den hade en hvitblå färg, och

1*0348 eg. vigt. — 450 grammer af denna
mjölk upphettades lindrigt med 0,25 gram-
mér torrt löpe, till dess att massan var rig-

tigt ystad. JLöpet upptogs, aisköljdes, tor-

kades åter och vägdes. I>et befanns hafva
'förlorat 0,015 grammer i vigt, och hade
således icke kunnat föröka mjölkens halit

af fasta beståndsdelar med så . mycket af

främmande ämnen, att analysens resultat

derigenom kunde på något sätt förändras.

Den erhållna osten uttogs, ^sköljdes flera

gånger i kalk vatten, hvifket efter silaing

.blandades till vasslau, hvarefter osten i

50*^ värme torkades på' ett vägdt sugpap.
per* Den torra osten var benhård, visade I
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n!igira spSt af fett frän umör, sotti ätinti va*»'

rit qvar i mjölken, och. vägde 13,54, eller

procent af den skummade mjalkens vlgt.

rourcroy och Vauquelin erhöllo 8§
procent) eller nära 3 gånger så mycket.

Detta mätte härröra deraf, att de vägt o-

sten utkramad, men icke torkad; ty att slu-

ta af den egentliga vigt pä komjölk 1,0334;.

somFourcroy i Systeme des connoissance»

chymiques uppgifvit, kan det icke härröra

från en större hailt af fasta beståndsdelar.

Den erhållna silade vätskan, blandad

med ostens tvättvatten, afdunstadesr i en

flat postlinsskål öfver lindrig värma till

torrhet. Den refs i skålen • till pulver och.

digererades derpå med 14 gånger så myc-

ket alkohol, hvilket repeterades så länge aU
koholn färgades deraf. Det i alkohol olö-

sta var hvitt, pulverformigt, och vägde efter

torkning 15»14 grammer. Detta var mjölk-

socker; blandadt med mjölkens i alkohol o-

lösliga salter. Upplöst i kokhett vatten,

lemnade det en hvit jordmassa olöst, som
torkad vägde^ 0,17 gr. Brändes denna, så

utstötte den ångor af brända ben, och lem*

nade 0,10 gr. ren hvit benjord. Den be*

stod således af ost» eller ägghvite, och. ben-

jord.

Den erhållna mjölksockerlösningen var

knappt märkligt dragande i gult, och gaf

-t

%
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under långsam afdunstuing snöhvlta kry*

ställer af mjölksocker. Den till sist åter-

stående moderluten, blandad med krystal-

lernas sköljvatten, försattes med saltsyrad

baryt, hvaraf en fyllning uppkom, som togs

på filtrum, torkades, glödgades* och vägde

0,17 gir* Fällningen löstes utan fräsning i

saltsyra, och *dä jag fatin att* mjölken icke

innehöll aågra betydliga qvantiteter.,af na-

tronsalter, sä måste den Vara uppkommen
af fosforsyfadt kali# Dä detta, efter Th.
Saussures analys, består af 35 d. fosfor-

syra och 65 d. kali,' öcb fosforsyrad baryt

består af 25,8 d* fosforsyra mot 74, d.

baryt, så utvisa dessa 0,17 en hällt a£ 0,123

Tattenfritt fosforsyradt kali. ^Fo^rcroy
och Vauquelin neka helt och håflet, att

mjölken skulle innehålla andra fosforsyrade

Salter än benjotd ^ och det hat äfven ibland

händt mig, att denna fällning med baryt-

salt varit högst obeXydiig, och nästan en-

dast svafvelsyrad baryt. Den återstående

vätskan, hvarur barytfällningen blifvit af-

•killd, befris^des med svafvelsyradt kali från

baryt, och blandades sedan med garfämne^

hvarvid en obetydlig fällning uppkom, som

icke. bakade ihop i värme, och som således

ntvisadé en ringa hällt af det i vatten lös-

liga extract, hvilket jag vid blodet omtalat;

men det var för litet för att vägas, och

upptogs derföre icke i calculen. Afdrage vi

frän de ,ofvaa erhållna 15,14 gr- orent

mjölksocker 0,17 gr, ägghvitehallti^ benjord
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och 0,1 f gr. fosforsyradt kali, sa åteista

14,85 gr* for rent mjölksocker.

Upplösningen i alkohol afdunstades vid .

lindrig värma i eil flat glasskål tills deil

fått consistens af tunn syi'up. Derun*
der afsatte sig ännu mer mjölksocker, som
tvättadt i alkohol och torkadt vägde 1 gramm} *

det lemnade efter upplösning i vatten en
atom af benjord, som icke kunde vägas.

IjDggéft detta till de nyss anförda 14,87 gn;
så blir mjölkens hela halit af mjölksocker

15,87 gr., eller precis 3^ procent. Detta

åt vida mer än Fourcroy och Vauque**
lin erhöllo. Alkohol - solutionen intorkades

derpå vid lindrig hetta till consistens af ett •

extract, hvarefter den icke kunde fäs tor^

rare. i)en mjuka massan vägde 3,5 grarn-

mer, och liknade '-till lukt^ smak och alla

förhållanden, köttei&tractet. I>en upplöstes

i vatten och försattes med caustik ammo-
niak, hvarvid en hvit fällning uppkom,
som blef brun i torkning 5 och som svärta»

des och luktade vidbränd, då den glödgades^
' den vägde 0,05, och lemnade efter brän.*

ning en gra aska 0,03. Den löstes medför
ga lemning i litet utspädd svafvelsyra, "och
var således mest fosforsyrad talkjord. I ett

annat försök^ der jag erhöll denna fällning

till nära lika qvautitet, innehöll den mera
fosforsyrad kalk, cich dä den efter bränning
löstes i saltsyra, gaf den en gulaktig selu- <

tion, som med blodlut gaf en blå fällning.
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Jag repeterade försöket iinnti en gSng, och

.fajia mjölkens jernhal It fullkomligt bekräf-

tad. Den hllier likväl icke fosforsyradt

jern, säsom Fourcroy och Vauquelin pa-

Stä, utan mjölktyradt; men dä den fria mjölk-

syran tillika innehåller fosforsyrade jordsal-

ter upplösta, sä fälles en del af fosforsyran

jned jernoxiden af det, caustika aLkaiit , hvar-

vid en deremot svarande ringa qvantitét kalk-

jord blir i förening med mjölksyran. JEmed-

lertid är mjölkens jernhallt för ringa att i

.detta* försök kunna bestämmas pä vägskålen.

Sen upplösning af extractet, somblif-

vit fälld med eaustik ammoniak, afröktesoch

blandades, sedan ammoniaken föxiluglt, med
garfämne, hvarvid likväl ingen märkbar
fällning skedde. Om it timmar hade en

• ganska ringa qvantitét af ett ljusbrunt pul-

ver afsate sig; jag skall icke afgöra, om det

var en fällning ur extractet, eller endast

ur galläpple- infusionen. Massan afröktes

till torrhet, och brändes i platinadegel, tills

en gra saltaska återstod. Alkohol upplöste

derur 0,75 gr. saUsyradt kaii« och vatten

Upplöste af återstoden ett k^lsyradt alkali

,

som mättades med svafvelsyra, afdunstades

och glödgades till den .fria syrans bortja-

gande. Det vägde 0,90 gr., upplöstes i vat-

ten, afdunstades och ansköt till svafvel-

9yradt kali, som ej vittrade i luften ^ och

svarar emot 0,11 cauåtiJi^t kaji^ P.^» ^^^^^

h^vad
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hvad jag längre ned kommer att anföra, 3U

tezstoden af detta ^xtract, $om blifvit for-

bränd, var mjölksyra, smittad af ett djur-

Hmnei sä bestod följaktligen detta extract af

O975 taltsyradt kali, af sä mycket mjölksy.

xadt kali, som £^s af 0,11 caustikt kali, ocl^

af fri mjölksyra, i den grad af torrhet de^i

. kan .fäs utan att tönderdelas.
.

' Sen skumm ade mjölken innehåller dei*

före pä 100 delat:

Ost, smittad af litet smöt «^

Mjölksocker - . -

fri mjölksyra och mjölksyxadt « t

kaU • * . • » • , 0,600 ,

Saltsyradt kali » «. • 0,170
Fosforsyradt kali * • « 0,0 »I
Posfoifsyrad kalkjord, méd fos<*

forsyrad talkjprd och ett spår

af jern *) ^ 0,030

Tillsammans fasta delar

yattea i i ^ 9^»875
'

9 •
aoo,ooo

Gradåan bildas, da mjölkens emulsions-

inaasa smänUigom uppflyter, och består så-

ledes af mjölk, hvari emulsionsmassan sam«

lat sig i små j^na kulor, hvilka ligga täta-

ze ä9 i den nyss afsilade iii|Ölken. Dä smö*
Bilurkemitn a« OtL ij

^) Hb ir dba benjord oberäkniul^ som fijues I

Qåicn^ bvaiom längre ii^d« -
^
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tet i gräddan inneballes förenadt «öed ost;

i form af emulsion, så är det nödvändigt,

att gräddan skall innehålla mer ost, än

mjölken, och da dess feta bestindsdel gör

den lättare, si måste den hafva en ringa-

le egentlig vigt, än skummad mjölk. Dén,

hvars analys jag .här skall anföra, hadt

Un vägd flaska fylldes till hälften med

grädda, som utgjorde 156,66 grammer, hvar-

efter den torkades Väl och skakades | timme.

'Den hade då ätskiilt sig i smör och kern-

mjölk. Då korken uttggs, inrusade luften

med häftighet, till bevis att här icke hade

blifvit .någon gas utvecklad, utan tvärtom,

att en del af ayret hade blifvit uppsupen

från fiuskans atmosferiska luft» Detta motsä. *

ger de Kemister, som påstå,, att under ker-

ningen en mängd af kolsyregas skulle ut-

vecklas. — Kernmjoiken afhälldes och smö-

xet tvättades med kallt vatten, så länge

detta blef det mindsta- oklart déraf. Efter

'behörig afdunstning vägde det 15,15 gram-

tner. Dét var löst, hvitt, och innehöll i

sina mellanrum ännu mycket vatten. Der-

efter skakades det i samma flaska med hett

vatten, och lea^nades sedan på ett varmt

siiiUe, till dess att smöret stod smäk och

klart, och osten sunkit till bottnen, hvar-

efter det lemnades att svalna. Det stelna.

4e smöret, torkadt i luften på ett 'i^gdt

sugpapper, vägde 7 grammert Pa bottaen i
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flaskan hade en portion ost afsatt sig, som
togs på Åitrum. JDea blef lös och iLiibbig»

nästan Bom tetpentin^ öch i torkningen Mef.
den fet och icke synnerligt härdé JDen Väg«

i de 0,^6 grammé

Kernmjölken , som riU innehöll så väl

den ost, som ursprungligen var deri upp*
löst, som den de] deraf, hvarmed smd^
ret förut hölls i emulsLoné var nu märk»
bart surare än förut, och sannolikt delta« !

ger denna' syrningsproeess i smörets lättaris •

afskiljande I emedaa sur grädda get smör ^

lättare 'än söt, och emedan smörets afskil*

jande i täppta kärl, der mjölken trögare sur-

nar än i luften, sker långsammare och min*
,

dre fullständigt Kernmjölken ystes :med
litet löpe, men osten samlade sig icke så väl,

som ur oförändrad mjölk; den var grynig,

och hårdnade i torknings hvatvid den blef

fet på ytan, af smör som icke kunnat full-

komligt frånskiljas. £)en vägde torr 5,17
gr., hvilket med de förut érhållna o,a€ göt

5,43 gr. ost pä denna qvantitet af gräddan, •

eller nära \ mer ån skummad mjölk skulle

hafvä innehälUt pä lika- mängd» Den er.

hållna vasslan afdunstades och undersöktes

pä lika sätt,, scm mjölkvasslan« I>engaf*5,Si
' grammet mjölksocker, blandadt med fosfor^

syrade salter och 1,3 gr- i alkohol lösligt ex-
" .txact, hvilket visade alldeleå samma bestånds*

delar, som det af mjölkvasslan erhållna,

firjcäd^au bestar .således af: .
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fient smörfett '4,5

Ost 3,i
VaitU 9«,o

XOO9O

I>t dessa 9 a defar vastlt inneh&IIa

d. mjölksocker, och nära 3^ 1 alkohol lösli*

ga salter, A hälla 100 d. grädda 15|| del

fasta ämnen, hvilket ersätter mjölkens rin«

gare hällt af fasta ämnen än blodets. .

Sedan jag nu anfört proportionerna e«

mellan ^mjölkens beståndsdefax , slcall jag i

korthet omtala hm och en af detoa be-

ståndsdelar med dess kemiska förhällanden*

Omit har en egeii^ bektnt smak. Xn*
nehäller, nyss den är coagulerad, mycket
vassla, hvarifrån den måste utkramas. ]>en

8r ogenömskiniig men blif i torkning hm1f«

klar, sprucken, benhård och ej olik torkad

ägghvite. Man har antagit, att den utgör
af mjölken,, men di menas Mt i det

skick han inlägges i ostkaret, hvarvid han
innehåller emellan f och ^ af sin vigt vat*

' ten. jDen torra, rena osten fdrhftller sig i

bränning alldeles såsom ägghvite, men de^
lemnar en stor portion benjord , som ofita u-

tan svårighet hvhbrännes. 10 grammer torr

ost förbrända i platinadegel lemnade 0,645
gr. benjord» och om osten Ttr , Täi tvåttAd^

gaf den hvarken alkali eller något annat i

yatten lösiigt salt« Ajkeo upplöstee fuU?
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komligt , och utan tecken till fräsning, i salt-

syra, hvarur ammoniaJi; i^allcle foaforsyrad kalk*

•om efter glödgning vägde 0,6 gr* Åter»

atoden af lösningen fälldes med oxalsyradt

kali. Fällaingen brändes och vägde OyOjt

Den lÖstM med ^ liten fräaning i saltayra,

och hade således sin ökade vigt af kolsyra*

J>i osten efter f^^rbränning lemnar eaustik

kalkjoid, si är detta ett bevis ett denne
jordart först under bränningen utvecklas ut *

estens best&ndsdeUr» emadiui dsn annars

skulle hafva hållit sig upplöst i vasslans

fria syra; och denna aska .är dessutom lika

till mängd^ om osten eoaguleras med Idpe*

eller med ättika. Digereras osten med con^

Cfentrerad saltsyra, sä undergär den derige^

aiom en förändring, och lemnar dessa jord*'

talter och kalkjorden ät saltsyran, och om
den upplästa osten sedan brännes» sä faat

^ man nästan ingen ätMstod. Häri atmärket

sig osten frän trädämnet och ägghviten,

hvarmed sedan S ch e e 1 e jemförde den» Ägg*
hviten lemiux nemligen till och med m^*

tron i askan, och saltsyra beröfvar den icke

fin halit- af jordaktiga beståndsdelar, hvil-

ka ej en gäng släppas af ^ det brända kolet

efter ägghviten, förrän det blifvit fullkom.

ligt förvandladt i aska* Jag. anferar detta

för att väcka uppmärksamhet pä naturens
« bemödande att lätta benjordens utveckling

^la mjölkens beständsdelar , jinder ^tx pe^

riod af det nyfödda djurets lif, dä bem
jiraudlin^aii . och utvi^xandec £oidxa sä bQr

/
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tydliga tillskott af dessa jordsalter* De för*

sök jag anfört bevisa tillräckligt, att ostens

^hallt af benjord tillhoret 4en kemiskt, och
icke fällas mekaaiskt därmed unde; yst-

ningen.

Torkad ost blir oförändrad i luftan,

men sidan den vanligen bere4es, begynner
den småningom foräådras s är den yäl ut- ^

kramad , ocU sedan lemnas pä ett kyligt

och luftigt ställe f eä blir 4en genom sin

förändring ett smakligare näringsmedel, som,

dä den icke uttorkas, far efter hand en
skarp smak, och. slutligen beväxes ined ost«*

maskar. Ar osten blandad med mycken
vassla, ocb lemnas på ^tt .fuktigt, 14^ till

15^ varmt ställe, sa begynner den snarare

att skämmas, luktar ammoniakaliskt, något

likt smaken af amper ost, och slutligen xut«

fet hepatiskt, samt utsipprar en vårlik, stin«

kände vätska, af gul, brun, röd eller blå

färg* . Xromnad under vatten, förbytes den
till fettvax, med samim fenomen, som ktfttet«

^ Upphettas y;m)ig ost, 6& blir den först

pijuk, ISter draga sig i trådar, och liknar

cautschuk. X en starkare hetl,a smälter den,
^öser, tänder sig, . och brinner med låga«

I distiUation ger den ett brunt, oklart,

stinkande vatten, som innehåller kolsyrad

och ättiksyrad ammoniak, en brud, concret,
odrägligt stinkande, vidbränd olja, kolsyrad

amaa^oniak i fast totuk^ och^ en mängd ga«



gex) blaxidade af kaUyregas, * syraatt Jkolgar/

samt koibunden och svffv-elbunden vätgas*

n *

Osten är i. och för . sig sjelf löslig
, 1

vatten, och fälles icke ur denna lösning

geaoni koknings Alla jCemist^r hafva pä.

stätt', att den är olöslig, emedan de under-

sökt den i det skick baa blifvit fälld ur
yasslan. Men betager man osten det ämne,

• hvaraf den fälldes, sä upplöses den åter i

vatten, oqh gea? en vätska» som i många •

£»11 liknar mjölk, utom till färgen. Om o^

sten .fälles ur varm mjölk, t* ex;» med ättika,

och väl tvättas frio vidhängande vassla, sä

är den erhållna osten en förening af ost

och ättiksyiraf och rodnar, c^erfore lackmus-

papperet svagt, äfven efter den bästa tvätt*»

ning. Digereras denna med kol syrad kalk^

jord, sa forenar sig syran, under svag och
långsam fräsning, med kalkjorden, och o»

sten upplöses åieii sila| den erhållna los*

ningen, sä har man ei^ svsgt gulaktig vät-

ska af simmig consistens, lik utspädt gum-
.|nivatten* Afduastas lösningen, sä luktar

' den af uppkokad mjölk , och öfverkläder sig

med en hvit hinna, som kan aflyftas, alK

deles säsom pä kokad mjöllu Intorkas vät*

skan, så får man en bernstensgul *ma$sa,

som åter löses i vatten* Xiösaingen coa«

guleras af syror, af löpe, och öfverhufvu^
af samma ämnen, som mjölk; och med till-^

^

satts af mjölksocker, samt grädda och mjöU
fcms egna salter» skulle den äter blifva
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jnjölk. Man finner dexaf, att den mesta

osten miste hållas i en genomskinlig upp»

lösning i mjölken, hvilket Ti hindras att

diiecte märka, därigenom att gräddans be-

ståndsdelar aldrig kunna fls att uppflyta till

den grad, att det återstiende Uir klart

och genomskinligt* £n lösning af ren ost

1 vatten ruttnar snart, och lar. derrld först

luktén af gammal, amper ost, och aedan af

•vafvelbundet Täte ooh af ammoniaké

Ostens förhållande till syrorna liknar

helt och hållet ägghviteps. Med en ringa

|>ortlon fyra förenas den till eh i mycket
vatten Ipsllg sur kropp; af mera syra fälle»

den$ men den öfverskjutande syran kan
liorttvättas, hvarefter den mindre sura för«

cningen äter upplöses. Concentrerad svaf-

velsyra och saltsyra upplösa, och till en del

sönderdela dén* Salpetersyfa fttrbyter den
tUl samma gula majssa, som jag vid köttet

. och vid blodet omtalau Den upplöses i ät«'

tiksyra, men trögare och i' ringare mängd,,
än ågghvite, och den fälles af ättika ur

sin lösning i* vatten; sä att en större por*

tion syra fordras att hålla denna förening

upplöst. ~ Den upplöses tämmeligen lått af

caustika alkalier, och fälles derur åter, nå«

got förändrad , af syror. Ar Inten varm och ^

concentrerad, så b.lir lösningen .brun. Pä
ostens lösning i ammoniak eller i ättiksy*

ra, utspädda med litet vatten, afsätter sig

p£tm fu grädda af litet smör. Med oau«
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MWtU kalk ger ämt ett hiadande kitt, tom
nyttjas att samnitnHmma postlito. Salter be*'

vara den för förruttnelse. Denfälles af ät«

skilliga metalloxider. I>en löses icke i aU;

kohol, hvaraf den förändras på lika sätt^

tom köttträdan. Sen fälles af garfämnet

<K>h af åtskilligs ^tigetaUlitka Imaeiiy hyar«'

om längre ned. •

Den såsom näringsmedel beredde osten

kr af mångfalldigt dika beskaffenhet, efter

som den är gjord af bkttre eller sämre

mjölk, ooh slledos hiller mer eller mindre

^ tmör, samt efter de olika preparationsme-

tboder man dertill nyttjar, Jiyilka mera äro

ett fdremål fSy. economieni flu fSr djurtror

miexu

•

SmSrä^ nyss det afsitttes under kernlni

igen, är en blandning af det egentliga smör-

fettet ined vastia och mycket ost. Jag hat.

nämnt i hvad form det innehälles i mjöU
ken» och att det genom 8ka.kning samlas;

aaen verkan af denna skakning kan icke

vara blott mekanisk, emedan den i det faU

let skulle motarbeta smörets afsättandje, u-.

tan tyckes bero hufvudsakligast derpä, att

massan surnar, och syran, som söker att

förena sig med osten, upphäfver dennes
frändskap till smöret. I allmånhet anta^

ger man, till förklarande af denna opera^

tion, att sjelfva smörfettet syrsattes ock

h&s otötligt. Detta tyckes likväl icke



/

fa häadélsaii dmedan imör fit i w kos:

kad butelj, som skakas, och smöret skulle

dä syrsättas pi våtskans bekostnad, hvilket
är orimligt. Deremot blir vätskan , säsom

jag nämnt, tydligt surare än förut. Om
gräddan, innaa kerningen, blandas med
gummi eller socker, som efter ostämnets

afskiljande frän smöret, qvarhåller 4^ t i

emulsionsform, s^ fäs intet smör*

Smöret har en hvit eller gul färg; det«

ta varierar efter gräddans eller smörets iU
der, efter olika individer och olika nä-

ringsmedeL JDess smiak är mild och egen^
"den betor af si^örets blandning med osten,

och förändras betydligt, om denne afskil-

jes. Det. smälter vid 36^ eller 37^ gradera

.värmie, utan att förändras; v vid en högre
temperatur blir det brunt, och i en ännu
högre sönderdelas det* I distillation ger

det en hvit, smörlik olja, ett stinkande vat«

ten och mycket gas. X retorten återstår

litet kol , som fullt iörbrändt lemnar litet

benjord. Den smörlika vidbrända oljan blir

vid omdistilleringar mer och mer tunnfly-

tande. I luften härsknar smöret, liksom
allt annat fett. Man har funnit, att dess

hällt af ost och vassla päskyndar härsknin*
gen, och derföre föreslagit att smälta det i

vattenbad, i ett djupt kärl, hvarvid vass-

lan och osten småningom cyunka till bott-

nen. För att ätergifva smöret sitt förra utJ

seende 9 bör det afkylas i en blandning ^
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•alt och ind att hastigt stelna. Betta wmSr
håller sig ganska länge, men oaktadt all

försigtighet vid smältning och afkylning, kän*

ner man pa smaken ganska tydligt, att det

varit smal c. JDet passar således icke väl

till bordsmär. iStt' härskna^dt smör blir ge-

nom tvättning, först med vatten, och se-

dan med alkohol, nägot förbättradt. Till -

svafvel, fosfor, syror, alkalier, jordarter och
metaiioxlder, förhåller det sig, som vanligt

fett. Afvensä till feta och flygtiga oljor,

samt till växtämnen i allmänhet. I alkohol

löses det till ringa mängd. Det färgas af

åtskilliga vegetabiliska pigmenter» t. ex. gult

af morötter, gurkmeja, spargelfrö, ringelblom*

ma, judenkers m* fl., rosenrödt af alkanna,

trapp och johannisblomster , smutsigt blått

af violer, ackelejor o. fl., qcb gräsgrönt af

spenat* F^r att frambringa^ett färgadt smdrt
utdrages färgämnet med gräddan, hvilken

aedan Jcernas. l>et erhållna smöret behåU
ler envist sin fslrg. Macereras en stor mängd
af liljor, narcissor, syrener och dylika väl-

luktande, blommor, i gräddan, så får det

smör, som deraf kärnas, blommornas ange-

näma lukt
I men förlorar den saart i öpp«

na lufteut

Va$8la CSerum lactis) kalle vi den gula

vätska, som (as, sedan mjölk eller kernmjöik

blifvit ystad.. Den är i början oklar af ost*

fiockor, men kan klaras med agghvite, eller ge«

Aom förnyade siinin^ar* Peu har gul elle^^
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gtilgrön färg, och en sötaitig arigenSm lultJ

Den bestär af mjölksocker, fri mjölksyra, som

håller benjord upplöst, saksyradt, mjölksyrade

och fosforsyr^dt kali, samt en liten hinterhailc

itf ott eller ägghvite, som föres upplöst a£

syran. Afduoitas dea rill torrhet, s& får

• xnan en brun, koinigt anskut;pn massa, af

en iöt, något skarp och syrlig smak. Dea
kallas Mfssote, och -består af mjölksockerf

Mh de salteri 9oza mjölken ia4ehåller.

Afdunstas vasslan långsamt, så anskju-

ter derur injolksocktr (Saccharum lactis). Det
' ftr stundom färgadt, och blir först genoos

förnyade upplösningar och krystalliseringar

rätt hvitc. Det beredes fabriksmässigt i

SchweitB, der den krystatlliserade massan af*

drypes ocli sammanpackas i sockertoppsfor^

jaart hvarefter den torkas i selen. Det fd«

rekommer i handet sa£ olika renhet. Det
har en fadd sötaktig smak, som af dess

svårlösthet är liksom jordaktig. Det förän^

dras icke i lufteni Jöses i^ 12 delar kallt,'

'

. och i 4 delar kokande vatten. I alkohol

Sr det nästan alldeles olösligt. Den mätta*

de kokheta lösningen anskjuter icke. betyd*

ligt under afsvalning, utan först efter flera

dagar, och den. har en angenäm, men svagt

söt smak. Pä glödande kol smälter mjölksoc-

kret, och luktar brändt socker. Efter för-

bränning återstår stundom litet aska af salt*

syradt och kolsyradt kali, hvilka likväl huf-

vudsakligasi hafva tillhört vasslan» hvarur
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det amskutit. Bent lojölksoeket lénmaT i

åtmindstone dä blott några lod förbrännas,

ingen återstod. i uns
,
xnjöiksoclLer gaf, i

CruitfthanVt försök, 6 draktner vatten im-

pregneradt med vidbränd olja, samt 31 uns-

mätt kolsyregas, och 103. unsmätt brännba*

ra gaser* I retorten återstod 1 drakm
kol, som efter förbränning lemnade 1 gran

benjord. Blandades det vidbrända vattnet

med osläckt kalk, sä gaf det endast svaga

<[>ch tvetydiga tecken af ammoniak; mjölk*

sockret synes således ioke> innehålla qväfve«

Cruikshank slöt dessutom af sina försök^

Ett nxjölksockret innehåller mindre kol, och
mera syre, än vegetabiliskt socker. Mjölk-

socker förvandlas af salpetersyra dels till

oxalsyra, och dels till slemsyra, som i bör-

jan kallades mjölksockersyra, efter den först

upptäcktes vid mjölksockrets behandling med
salpetersyra. 1 uns mjölksocker ger ungefair

st diakmer slemsyra. Xtemn^s en upplösning

af mjölksocker i vatten ett varmt fttållei

^ä blir den smäningom sur, och förvand*

las till svag ättika. Bladad med jäst kau
den icke fäs i spirituös jäsning. Mjölk-

sockret skall i ^handel stundom förekomma,

förfalskadt^ dels med alun, som blifvitnytr

tjad till dess rening, och dels med socker,

vJDet förra upptäckes a£ . salpetersyrad ba»

xyt, oth det sednare genom lösning i

spiritus, som upptager sockret, ^opisn lemnar

Bgölks9€kret.

.
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' Maa tfoddé fordom, att mjölksockret

bildades i magen, och att chylus vore en
jnjolksockerartad vätska, som på obekanta
Tägar infördes i spenarna. Detta är -origtigt;

Mjölksockret bildas i brösten , äfvensom smö«

xet , pä bekostnad , blodets äggbvite och.

.trädämne, och den benjord, som förut ut-

gjorde en beståndsdel af dessa, och såsom
sädan hölls upplöst i blodet, qvarhålles nu i

.mjölken af dess fria mjölksyra. Men det

blir en fråga, hvar det qväfve stadnat, som
förut fanns i blodets beståndsdelar , och som
ieke kunnat ingi i mjölksockret och smöJ

xet; ty den i alkohol lösliga delen af mjöU '

ken innehåller inga, eller högst omärkliga

spår af ammoniaksalter. Ar det väl troligt,

att osten innehåller mera qväfve, än ägg.

hviten? Det blir en dag den djurkemiska

analysens föremål, sedan dé närmare be-

ståndsdelarne blifvit kände, och deras mängd
bestämd, att genom^ undersökningen af

grundämnenas inbördes förhållanden söka

ljus i läran om afsÖndringarna«

Mjölksyran upptäcktes af Scheele. Han
lät sur mjölk coagulera^ afsilade vasslan

och inkokade den till f återstod , hirarefter

den å nyo silades från den ost, som afsatt

sig. Den sura vätskan mättades med kalk-

vatten, hvaraf benjorden fälldes; den qvar-

stadnade kalken utfälldes varsamt med o-

xalsyra, sä- att denna icke blef i öfverskott

tillsatt, och yasslaxL afdunstades till torrhet.
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Dereftex löstes syrän i alkohol, hvilken efter

afdunstning gafden sä ren, som hon éå kund«
fäs. Scheele bestämde denna syras föri

liållande till de flesta baser så redigt och
noga, att intet tvifvel ofver dess egna^

frän andra syror bestämdt atskillda, natur bor-

de kunna uppstå. £medlertid hafva Schee*
le^s uppgifter i de sednare åren icke en-

«

dast blifvit satta i tvlfvelsjmäl , utan till och

ined positivt motsagda af några Franska Ke*
• mister, Bouillpn Lagraiige^ Thenärd,
lourcroy och Vauquelin. Då endast

de båda sednare trott sig vara nog domare
1 vetenskapens omrSde^ för att afgörände

bestämma denna fråga, emot resultaten af

Stheele's försök, sä skall jag här endast

om' dessas vederläggning yttra några ord.

SJland de egenskaper af mjölksyran, hvilka

jag nedanföre skall omtala ) uppgaf Scheele/
att den icke är flygtig, och att dtfn^ i distilla-

tion forstores och ger en sur spiritus, ett

Hamn, hvarmed man d& alltid utmärkte

den vidbrända ättika, som fas vid organiska

ämnens . distiUation« Vid undersökningen,

af denna syra, mättade de Franske Kemi.
'Sterne den med ett alkali, blandade saltet,

med concentrerad svafvelsyra, och distille-

. rade blandningen* Bistillatet innehöll eil

svag ättika, som mättades med kali, afdun-
stades till torrhet, och omdistillerades med
svafrelsyra. Det behöfves icke stora in^ig.

ter i kemien, för att finna oxigtigheten af,

^enna operationsmethod och nödv^dighet
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ten Xttlkans bildande p& bekostnad atf den
förstörda mjölksyrans bestindsdekir. Der*
emot synats de icke hafva lemnat den niind^

Sta uppmärksamhet ät de egna eara^cterise*

rande talter, som af mjölksyran frambrin*

gas med åtskilliga baser, och från hyilka

maxi ' egentligen hämtar dé förnämsta och
pälitUgaste kännetecknen af en syra. De
tlöto af sina försök, att Scheele hade
misstagit sigi och att mjölksyran icke vore
annat, än en förening af ättiksyra med ett

eget djurämne I som hindrade ätuksyrana

förflygtigande«

Sedan vi funnit, att mjölksyran i bio»''

idet, i köttet I i mergen, i urinen och i

mjölken, spelar en mer eller mindre betyda

lig zol, sä var det naturligt^ att denna
omständighet behöfde an noggrann prö&
ning; jag föresatte mig derföre att under«

töka detta, och vann, efter en lång och
ofta repeterad kedja af . olika försök, an full-

komlig öfvertygelse att Scheele hade rätt,

och att mjölksyran är en egen» frän allm

andra bestämdt skiUd ayra*
>

Jag skall här anföra resultaten af mina
försik. Det eztract, som fös, dä intorkad

vassla digereras med alkohol, innehåller

,

efter livad jag förut nämnt, fri mjölksyra,
mjölksyradt kali, saltsyradt kali, och ett e-

get djurämne. ~ Jag försatte denna upp«

löening



d» concentrerad avafvelsjra oÉH 75 alkci.-

hol, ooix, tiypyyie denna blandning så iåa-

ge «n}goii ifi^l^tad fällning bildades, sa^
till dess vätsfcån smakade surt af svafvel-

pyxti* Dervid falides svafvelsy rade kali ^.pj^
i alkoholn återstod saltsyra^ n^jolksyra, sVs^-

velsyra och en atom fosforsyra, aiskilld ur

4ipplöst benjoxd* X>en sura vätskan silade»^

jhvarefter den digérerades tned Kolsyradf

bly, som med mjölksyran ger ett i alkohol

Idsligt salt* Sä snatt blandningen smakades

fcötaktigt, hadie de tfenne mineralsyrorna fällt

sig med blyet, ocli mjölksyran återstod o-

jfuUkomiigt mättad med bly. I>etta litfäll*

des med svafvelbunderl A^atgas, hvaréfteif

den bljfria syran afdunstades till em, tjock

fernissa af mörkbrun färg och stcarpt suif

smak, men som var idldeles ulan iukt^
'

'
' Mit

För att befria den nrån de djurämneil

den kunde innehålla, kokade jag den med
en blandning, af ganska mycket osläckt »kalk

och vatten, hvarvid djurämnet ^f kalkeil

fälldes och förstördes^ Xalkjorden blefguh

t»ruh, och lösningen nästan öfä^gad, un*^*

der det att massan utstötte en lukt af byk,'

lut, 'som till slut genom foi^tsatt kokning
försvann. Den erhållna vätskan silades

och afdunstades, till dess större delen upp*

löst öfverflödig kalkjord vat tttHtlld. En li^

len portion, deraf sönderdelades då med
Djurkertfien* %• Ddé %%
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oxabyra» och i den fria mjölksyran upplö-»'

stes kolsyradt sil^ver till full mättning.

Med tillhjelp af detta mjölksyrade sllfver

afskiildes ännu en portlon saltsyra ur den
mjölksyrade kalken, hvilken sedan fälldes

med ren, salpetersyrefri oxalsyra, med den

« försigtighet I att vä(^kan slutligen fällde

hvärken oitalsyta eller kalkvatten. Seref-

cer afdunstades den till torrhet, upplöstes

ä nyo i alkohol, hvarvid litet ox<ilsyrad

kalk, förut qvarhällén i den fria syran,

lemnades olöst. Alkoholn afdunstades, till

dess massan icke mera flöt i värme, ochgatf

eti brun, klar, genomskinlig syra, som vat
jrjölksyra, renad från alla de ämnen vi
hittills hafve anledning att tro kunna dmit^

ta den#
• -

Ben pä detta sätt renade mjölksytaa

har brungul färg, skarpt sur smak, som

hastigt fprsvagas genom utspädning med
vatten. Ben ät luktlös i köld, men ger^

dä den upphettas, en skarpt sur lukt, ej o-

lik den af sublimerande oxalsyra« X)en kan

icke fäs att krystallisera, och visar icke det

jTiindsta (ecicen till saltmassa. Utan Intor-

kar till en seg och slät fernissa, som lång"

lamt fuktas i luften. Ben löses ganska

lått 1 alkohol. tJpphetfad i guldsked öfver

ljuslågan, kommer den först i kokning, hvar^

vid dess stickande sura lukt blir ganska

kännbar, men också ganska distinct frän

ättiksyarans $ derefter kolas den och luku^f

uiyui^ud by GoOgle
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\idhtänåti men ^Idélés icke ahiniåliåkti Si
poröst kol ätetstär, sojii svårligen g^är till

askau I dtistiilätiöii ger den vidbräad 6ljä|

Vattéii^ Vidbränd ättika $ kolsyra och blfänii^

bara gaser. Med alkaliei:^ .jordarter öch mé** ' ^

tallo^der^ gér deti egtiä sältor » (och déssd

utmärka sig derigeilomj att de lösas i al-

kohol, och att de flesta icke visa miodstä

beriägeiihet ati krystaUiserä^ dtari mtorkå
till en gummilik massa ^ som långisamt fuk«

tas i iiifteh» *

Mjölksyradt kali fäsj då mjölköyrad kalk,'

Hiiäd pä det nätt jag förut liämnt^ fåiled ^

Varm med en likaledes Varm lösning af köl-

syradt kali. Det bildar under intdrkning

isn gUmmilik, Ijiist gulbrtiii, géiiWäkirilig

ifnassa, som svårligeil kdn fås hård. £lan-

. das den med töticentréräd ivafvekynl, sä

Icäfines ingeil lukt ä( ättikåyf^, iiieil om
blandningen upphettas ^ får den eii öange^

iiäm stickande lukt, åHtti ällä drganiska ätm
hen antaga i blandning mfed svafvelsyra^

J}et extract, ^om fås directe af mjölk , inne-

itSilei^ detta salt; men det ger i blandiiiiig

ined svafvelsyra en skarp, siir lukt, ej ölik

ättiksyrans. Deiine härrörer likVäi ^j fräil

ftttiksyira, Utari från saltsyra, hvilken i con-

Centreradt tillstånd antager denna modifi^t
' €addn i lukteii åf tiäåtah ttlla örgäniskä*

ämneri. Det rena mjölksyrade käUt Upplös

åesi lätt alkohol; det sooi håUéi^ étt Öittft*

låxHt pä kali, ^Uer innu är Smiitadt m^d
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idét 1 alkohol lösliga djur|tmnet (som i hé»

handling med kalkjoiden förstöres), löses

trögt och fotdrar ungefär 14 d* varm alko*

hol för att upptagas* Det löses i kokhet

alkohol i Ätorie porlion än i kall, och af-

sätter sig under afsvalning. i stela droppar.

Aljölksyradt na tron förhäller sig på all-

deles samma sätt* Dessa bå4a salter kunna
endast åtskiljas genom analysen*

Mjölksyrad ammoniai. Om concentre*

rad mjölksyra mättas med caustik ammom*
^ak i öfverskott, sä ffir blandningen en *tark|

flygtig lukt, ej olik den af ättiksyrad eller

myrsyrad ammoniak, hvilkcn likväl snart

upphorer* Det återstående saltet har stun-

jåom svaga tecken till anskjutnihg. Det ger

en gummi lik piassa, som i luften far öfver-

skott pa syra. - . Upphettadt bortgår en stor

del af alkalit, och . ett ganska surt salt Siter-

Står. Det fuktas i luften. . .

Mjölhyrad haryt kan fUs pä lika 'sStt;

• som mjölksyrad kaik, men häller då ett öf.

verskott pä basis. Afdunstad ger den en
guramilik saltmassa, som löses i alkohol*

En portion blii: olöst, som håller öfver-

skott på basis, är degig, OQh har bruiiaro

färg. Det som lös^ i alkohol ger efter- af-

dunstuing en nästan ofärgad, gummiUk mas*'

sa, som intorkar till en hård fevoi^a, utan

att spri^kiu . Den visar icke det inindsta
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tecken till krystallisatiom' Bet i alkohol
^världstare barytsaltet kah genom* behand*
ling med mer barytjord ytterligare renas

. ifrån vidhängande djuiämne, och blir d4
löjligare I alkohol.

Mjölksyrad kalk fäs pl det sätt jag ot
vanföra nämnt. Den ger en gummilik mas-

Sa, lom på lika. sätt delas af alkohol i tven*

ne delar. Det meéta löses i atkoholn, och

ger en svagt ljusgul, glänsande fernissa,

eom Under långsam torkning spricker ät alla

häll-, och blir ogenomskinlig. Den Ur ren

xnjölksyrad kalk. Det i alkohol olösta är

pulverformigt, och har öfverskoU på basis;

taget pä filtrum blir det 1 luften slätt, likt

gummi, eller likt applesyrad kalk. Genom
kokning med mera kalkjord och . den öfver-

skjutande basens fällning i luften blir äf»

yen detta xeat och iQsligt i alkoUoh

Mjölksyrad talkjord, afdunstad till consi*

Stens af tunn syrup • och lemnad pä ett

varmt ställe, anskjuter i små korniga kry*

stal er. Hastigt afdunstad till torrhet ger

den en gummilik massa. Förhäller sig till

alkohol, 9fim de båda föregående,

Mjölksyrad ammoniak» talk fäs, dådet fö*

regaende blandas med caustik - ammoniak,

gå länge någon fällnini; sker. Under fri-

villig afdunstning anskjuter detta sak i näl-

faVmiga j>rismer, som MXQ föga färgade, eoh.
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ifsk^ f^T^ndras i luften. Jag haf en gan^

iett kTystaller . dex^jE l)il4a sig i alluihol^e

^trtctet af inkokad mjölk. JHltt^ ji^

Yf^i ^ de^ yanliga h^nd^iteot

Mjölksyradt silfver fäs, 4% kolsyradt silf-

ver- upplpsesi i otjplksyra, liP^jOingen är

. IjHSgu), nägo( stÖtiin4e ät grpm, och hac *

en obehaglig argsmak* Afdunstad pä ilata

lig, gröngul fpxni^ffa, pli ytan fear o*

vanlig »pegelglans. Sker afdunstningen i

ft% djupare ksLfl och vid l^tsukare hettc^, s^

jecQiiiponer^i pn iLe\ af saltet, oéb blir lirant

af rfiduceradt silfver. Upplöses silfversalteC

i vattpn, sJ afsattef, afyeft w det genom*
^kinliga, en ej olietydlig portion teduce^^

xadt silfv^^} PcU cpnc^ntr^rade ^ösnia*

gen hai^ en a}Lan g^opgnl f^rg, som genmn
ntsplidning blir gul- Upplöser man silfreri

oxiclen i oren syra, sa blir saltet brunt,

p^H mejra^ flllTf€ jitffftaljei iinde? aidunstn

Mjplhyrad i^itUi^f^oxiiui fäs, dä mjölk-.
' fyra mättas med svart syrsatt qvicksilfver.

P^n har en Ijvisgvil färg, spin ge|lom repe,

terad upplösning pcU fifdnnstmng försvin-

ner. Saltat reagerar fö^f syra, ful^tas i luf-

*

tfn, pch lose^ nå^qn dej af alkohol,

)nfn s<irndei:del||i| tillika, Och afsätter kolsy^

yadt qvicksilfyer , under ^et att blandnin-

i^iyi i^uu Uy Google
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IMir äfyMr rÖd qvicktilfvnoxid, oéh g«v
dermed ett rödt, gummilikt salt, som fuktas

i luft^ Xremaas det i öppen, varm och
fuktig luft, sä a&ättet det, ellet .några vec
kors förlopp, ett ljust, haifkrystalliniskt puU
vep« sonr jag icke undersökt, meu'- 9om for*

de V5I» ättiksyradt ijvicksilfver,

Uj^lHyrmit bfy km fkn i flen olika mitt.

ningsgradeif Dige{ei:<L$ mjölksyra nied koi»

fyradt bly, eä blir nynii brunare in förut

s

den kan icke fullt mattas med blyoxid, ocb

maa far ett surt s^lt, som i^ke krysu^lise»

utan' intorkar till en syruplik, brun
»' jnassai Det smakar sött och sträft. — Da ei|

Idauing af xnjdlksyr» i alkohol digereras med
finrifvet blyglete, tille lösningen får en «öt

^mak, och den sedan långsamt . afdunstai

till homingeeoosittens, si anskjuter neutralt ^ .

jonjölksyradt bly i smä, gråaktiga korn, hvil-

ka med alkohol kunna afsköljas fjråu den
vidhängande syrupstjocka massant Sftet

tvättningen återstår ett grått, kor^igt salt,

$om i torkning blir lätt och silfvergUusaU*'

de, likt en med alkohol fåilld blodlut. Det
förändras icke i Ivifteut Jiehandladt med
»vaf^elbunden vätgas ger det ren mjölk-

syra. — Digereras mjölksyra med en större

portion finrifvet blyglete , to som fordras

till dess mSttning, si fiv vätskan först jen

brunare iärg, och då digestioa fortsättas,

Wir denna färg mer neh mer hlek, ooh

blyoxideu »sväller ut tili ett voluminösi
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jpulver, hvars färg är något ljusare än fö».

Ut* Intorkas vätskan» ook den torra inassan
sedan öfvergjutes med vatten, sä upplöses
t;ndast en ganska linga portion deraf; lös-

ningen färgas icke, ooh vätskan afsätter i

luften en hinna af kolsyradt hly. Kokas
det intorkade hlysaltet med vatten, och
lösningen silas kokhet, sä fälles äter en stor

del af det upplösta, under afsvalningen, i

form af ett hvitt eller ljusgult pulver, som
är h^siékt, eller med hasik, * Öfvermättadt
wjlyiksyradt bly. Detta salt har en ljus, brand-
gul färg, blir imder torkning injöiigt och
fint för känseln, och könderdalas af de 8va«*

^aste syror, livarvid det sura saltet upp-
löses i vatten med sot siaak och hrun få>g»

Fnktadt med. vatten sker densa förändring
^f luftens kolsyra. Uppvärmes detta salt,

oeh sedan antändes i en punkt, sä hrinneB
""det som fnösk^, och Imnar efter sig blyet

till största delen reduceradt, loo déafdet-
ta salt upplöste i salpetersjrä och fällde

med kolsyradt kaW gäfvo precist loo d.

kolsyradt bly igen, £ftei: det kolsyrade
blyets sammansättning beseär säledes detta
salt af 83 d, blyoxid och 17 d. mjölksyra,
I^ikväl är denna proportion icke alldeles pä<t

litlig, och uppges blyhallten. säkert nägot
för stor. — Mjölksyrans förhällande till

blyet är ett af de bästa, aatt till dess igen-
)cänn^de, och jag. har alltid hufvudsakii.
gast betjent mig deraf vid denna syras fram^

If(im4^ i 4jyxiska yiitskor. ^et akilj^si: hv^

oiyui^ud by GoOgl
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iie dessutm på det klaraste «tttt frin

. Mjölåsyradt jerm ät rodkrant, krystalliJ

eerar icke, 'och löses icke -i alkohol. Mjålk*

syrad zink krystalliseiar. £äda dessa metall

ler» upplösas af mjölksyrmfi med utveckling

af vätgas. '* Mjölksyrai kofpar varierar, eftep

olika mättning, emellan blå, gröa ock mörk<t

)llå färg. Ben krystaUiserar icke«

Man behöfver blott jemföra beskrifi.^

ningen äf dé saltet jag här anfört med
hvad vi vete om de saker, som med samma
baser ioxm^ra^ af aiulra syrar^ t. ex. af ätV

tiksyxa,, äpplesyra o. fl., föv att fiullketnligf

öfvertyga sig, att mjölksyxan måste var^l

sILrskild, e^ien syxa^

• •

§. 84-

Mjölkens allmänna förMlIäade Ur i

korthet följande. Afdunstas den i öppen
luft, si bildas pl dess yta ett hvitt skinns

som hufvudsakligast utgöres af ost. Bortta-

gen detta skinn, så ersattes det inom korrt

af en ny hinna. Afdunstas -den långsamt,

sä coagnleras den mot slutet, och vasslans

•laturliga syra, concentrerad genom vattnets

^frökning, frånskiljer osten loch smöret. Man
brukade fordom, för medicinska behof, att all-

deles intorka mjölk , och den vassla, som fecks,

dä den torrit'mjölken bi^t^s i jätten,. Ipilku'

L^iyui^ud by Google
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4es Ho££ii}.an's mjdlkvässla. Distiliatioii^

-prodttkterne af intorkad^ mjölk iUo samtnaa*
satte af smörets, ostens, mjölksockrets och
mjölkayrans, ooh bestå i mycket olja, kxy-
ttalliserad kolayrad ammoniak, tratten, äté

tiksyrad och benzoesyrad ammoniak, sva{«

Valbundea och kolbuaden vätgas» samt koU
fyregas. I retorten återatir kol, aoäi ia*

•

Mjölken kan undergl ett daga^injäV
ning, och fl^ra af de österlandska foIksla<^

gen boireda sig denif en vusgifvande dryeiu

Härtill fordras en temperatur, som eixda.st

Jitet öfverstiger -{-lo®, och jaamngen mä«
ate under iindrig pkakning 4re i täppta

kärl. Den surnar nägot derunder, litet

smör afsättes i form ^f ett fett skinn, och
slutligen coaguleras* den alldeles* Hen spi.

rituösa vassiji, som deraf fäs, innehåller lik-

väl sä obetydligt alkohol, att des« bered*

ning af mjölk alldeles iéke lönar' sig.^ Bit

mjöIksQcker ensamt icke jäser till spirituS|

så synes det häf vara i nästan samma för^

hlUande, som •sockret, t vib^safterna , af

hvilkas öfriga beståndsdelars medjäsning det

tena sockret sättes i ^ jjlsning, hvilken
det för sig sjelft aldrig undergår. I>etta hö«

^er ännu till den alldeles oupplysta delen

aC jäsningsilieorienn

Vid "^^is"^ surnap mjölken utan märk<»

liac föregliiseii vinjäaoing, o^h de tta gäf isyn«
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iiexhet fort i åskväder, genpm nlgoo obo*
* länt inflytelse af electriciteten. I pAn som
mjölken surnar, stelnar den tillika, emedait

ostämnet fälles af den nybildade syran. Om
man lindrigt skakar en surnad oeh halfsteU

nad mjölk, eller afrifver gräddan, så be«

gynnex d^n stelnade osten att sammandra^

ga sig oeb utprissa yasslan^ och den sur**

aande mjölken liknar i detta fall blodett

^om med Uka^ fenomen ptelnar utom krop«

pen. Ostfn sammandrager sig efter hand^

och vätskan afdryper slutligen nästan full-

komligt, om den sura massan upphänges i

gles linneklut. I>en syra, som under denna
jäsning genejreras i mjölken, är till största de-

len mjölksyni» som s^mnolikt bildas till en del

pS, ostens bekostnc^d; vi finne deraf, att den
äfven kan bildan Utom kroppen, och kan-

ske få vi framdeles anledningar att från:

beskaffenheten af dess bildning i surnande

mjölk sluta tili lika omständighet^): vid

dess bildning i kdttet ocbi njuf^Mma* Blan*

das mjölken deremot med litet spiritus, t.

ex. 5 matskedar godt bränvin på bvar kanna
mjölk, sj^ uppkommer icke *«njdlksyra, utaa
ättika, och m^n lär af den utprässade sura

vasslan en ganska god ättika till hushålls-

behof. Utekiutandet af yinj^sning befräm-
jar således mjölksyrans bildning, då dere-

mot alkohplns ^äxvarq befor4iar äfciksyranv

Af alla syror ystas mjölken, under det

esteA fäller sig med syraA ^ii •Y^Ugt i

uiyi i^ca by GoOglc
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vatten ytterst svårlöst kropp^ lik den som
mod syrorna bildas af ägghvite ocB. tråd*

Smne. Mjölken liknar, i det tar fall blodet,

men skiljer sig derifrån genom sia egen*

skap att ystas af ättiksyra. — Alkalierna
hindra mjölkens eoagulering, och upplösa

den redan ystade; ammoniaken utmärker

sig deri framför de eldfasta alkalierna. Man
bcijenar sig med 'fördel af alkali till åter-

ställande at en surnad mjölk «ller grädda;

på det sätt t att man indryper några drop-

par af en nägot concentrerad upplösning af

koisyradt kali med basis i öfverskott. (aik.

veget. depur^Jtum) ocb. omskakar mjölken

eller gräddan, tills den i det mesta förlo-'

zat sin egenskap att reagera för syra. Xo«
Icas mjölk med mycket caustikt kali , sa blir

den.bxuui af alkalits förstorande verkan
|

pä osten.!- * Man brukar att mot mjölk«

stockningai utvärtes använda en lut af al-

kali; det ?tr likyäl icke troligt, livarken att

mjölken . vid dessa tillfällen surnat och bli&

vit stel i brösten , eller att alkalierna ge-

nomträaga> de lefvande hinnorna och upp*

k>sa den, utan* deras verksamhet vid dessa

tillfällen beror kanske pä helt andra grunder-

Af salterna ystas mjölken^, • om de i nä«

gon större mängd tillsättas; man förklarar

detta derof, - att de uttränga o^en ur sitt

lösningsmedel. Den ystning, som uppkom*

iner ^f xnetallsaitjer, härröxer frän en ilet-
• ,

" •
'

• • •

\
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f^Udigt samikianåatt affiniiet emellan d^U^
och mjölkens beståndsdelar.

Bland växtämnen upplösen en . del a£

.mjölken, utan att cöagulera den, t«ex. soc«

ker, gummi, stärkelse och åtskilliga färgäm-

nen. Andra åter ysta den, t. ex. garfciame,

de flesta färska vegetabilier, isynnerhet blom<^

niorna, och bland dessa hufvudsakligast syn-

genesisternas blomfästen. Tätörten (Pingvi-

ciila viilgaris)^ blandad' med mjölken, eller

gniden mot de kärl, hvari den lemnas att

surna, gör den surnande mjölken seg, sä

att den kan dragas i trådar. Den far namn
af Tätmjölk ^ och några få droppar af denn4
tätmjölk försätta större qvantiteter mjölk i

samma tillstånd under syrningen. Stundora

inställer sl^ utom tätörténs biträde en dy«

Hk seghet i den sura mjölken, dä hon blir

hvad man i hushallsterm kallar /a/ig. Se*»

dan denna olägenhét en gäng inträffat i ett

eller flera karl, blir mjölken i dessa alltid

lång, de måskuras huru väl som häldst,och

det skall endast kunna afböjas, om bunkaVne
tagas sönder och laggarne skuras väl i £og-

ningarna. I täta, t*- ex. 'Saltglaserade, sten- .

bunkar händer' det icke.**— Mjölken ystas

af alkohpl, af lika skäl, som af salterna.

«

Jag har nu omtalat mjölkens allmänna
egenskaper och förhållanden; men den äx

underkästad eä qtalig mängd jföxändringac
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och olikheter^ icke endast efter olika djuti

slag, utan till och med hoå samma individ^

efter olika omständigheter»
*

Nyss efter födelsen afi^öndras ^ under ett

slags inflammatoriskt tillstärnd i spenarnaj

den så kallade rdmjöiken^ colostrum. X>ea

har en mörkgul färg, tjock och seg konsi-

stens, och äi" stundom blandad med fina blod-

strimmor. I>enna mjölk innehåilex intet

.tecken till fett; den får Väl svaga tecken
till gräddaj men dfen kan icke kernas till

smör« Råmjöiken stelnar vid uppkokning
till en seg^ sammanhängande massa, (allmänt

kallad kalfdans) och dervld afskiljes nästart

ingen vassla. Utspädes den med 6 gän«
ger si mycket distilleradt Vaitteft och upp.
kokas, sä coaguleras den också, men osteii

blir icke rätt sammanhängande. JOen ystaiS

äfven af alkohol, «inen Icke äf löpé. Hedan
på andra dygnet begynner xåmjölken förlo-»

ra af sina förra egenskaper ^ Mh dm 3 till

4 dagar är den i det närmäste lik vanlig

mjölk. Efter FoUrcroy^s uppgift, inne-

häller rämjölken fögä mjölksocker. Till sin

verkan pä det nyfödda barriét 'kr rämjölk

ett lindrigt laxatif, som bortförer det i tac'

marna samlade becket, och snm gör värä

barnmorskors bruk, att med manna laxera

den nyfödda, bäde öfverflödigt och onatur*

ligt. Hallten af mjölkens beständsdelar och

dessas inre sammansättning förändras smä-

wxgoukp i måa sojaji. barnet Uix äldce, men
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dessa förändringar äro ännu icke med
gon kemisk noggrannhet undersökte. I>ecu

na omstitndighet^ att mjölken, i taln af bar«

nets äider, småningom andrar beskaffenhet,

gör, att det icke år likgilltigt att låta sitt ny.

födda barn ammas af en qvlnna , som redan
* för flera veckor eller månader sedan legat

i barnsäng, ty barnet Hhr i detta fall en
föda, som icke är afpassad efter dess ålder

och grad af utvecklings
m

Man skall också hafva funnit, att den

mjölk, som på samma gång utmjölkas, varit

ganska olika. Sen soni. först kommer ät

tunnast, ocb blir sedan allt mer och mer
tik pa grädda* Omnig och närande fö*

^da ger ömnig oeh god mjölk. Mye*
ken dryck ökar mjölkens mängd, men den
blir deraf ocksä mer vattenhål!tig, em fö^

dans myckenhet icke afpassas efter dryckent.

Man har funnit, att mjölken dessutom till

itskilliga af sina förhällaxideit förändras a£

födans beskaffenhets t. ex. hoil kor blir den
4)åsk af vattenklöfver, ängslök, myntha.} åker-

fien?p och libbsticka* Af några speciei £iu
J)horb5a (vargmjölk, räfmjölk, törel) får mjöl-' •

ken egenskapen att gora kräkning och di-

arrhéeb Afvenså blir den lalterande af jord.

galla (Gratiola off ). Af kräpp öch af Cactus
opuntia blir mjölken röd| af saffran gul och
af indigo bli. De 'flesta luktande örter,

som till någon mängd finnas pä betesmar* -

kerua, meddela mjölken six} lukt» t. ex. mal-

0
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btt, timjan o. fl. Stödd pa denna erfarert-"

het, har man stundom ^låtit ammaa nyttja

nedicmmentet, som geuom mjölken 8kull#

verka pa. barnet , och oakt^dt detta slagg.

kur fqr barnsjukdomar livArkeu är pålitlig,

«ller kan i nSgot hänseende tillstyrkas, si

har det likväl stundom åstadkoiniiiit ganska,

märkbara verkningar pä barnet. Fel i di&»

ten hos modren eller amman verka ganska

K. y eket pä barnet; om hon njuter mycket
kil, skidfrukter o..d., sä får barnet stundom
collk plågor. Häftiga 'sinnesrörelser, såsom

vrede, skrämsel, sorg, förändra oftast mjöl-

ken, sä att barnet Såt kräkning, colik^ ^di*

arrhée, och stundom har en sädan mjölk ä«

Atadkommit barnets död. Mjölkens samman-
éättning blir dérvid förändrad, genom ner^

vernas af sinnesrörelsen förändrade inflyt

tände på dess afsöndring, och det är således

icke sinnesrörelsen, utan den origtigt be>

skaffade mjölken, som gör barnet sjukt. Men««

struatiouens utbrytande, okyskhet under dl*

gifningen o. d. Omständigheter, som bidraga

att återflytta nervkraften fran brösten till

födslodeiarna, försämra äfven mjölken, och

'det är i dessa fall bäst, att antingen kuäna
afv^jnja barnet, eller ombyta amnia«

Mjölken kan dessutom vata tincferka.*

stad ganska många sjukliga förändringar. X)ea

kan t. ex. antingen alldeles felas, ellet at

åöndxas endast en xin^a qvan^itet af en bIod«

« yattenlilc
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vattenlik vätska, eller tillskjuter den i så

ftoi mängd, att barnet icke kan föxtiira ali(r

•amman, och modren*afmagrar af denöfver*

drifna förlusten. Man har stundom funnic

mjölk, osäkert af hvad natur, l^os barn, hos.

»

flickor i mötillstånd, hos männer och hos

ålderstigna qvinnor. — £n hustru som af-

hrutit ett ben, hvarvid ett litet. hål förblif-

vit öppet, förlorade vid livarje fullmänad

litet blod genom denna öppning, men se-

dan hon fallit i barnsäng, utflöt i flera vec-

kor mjölk genom såret* Man har liafc

exempel pä qvinnor, som utom hafyanda
tillständetfitt mjölk i brösten, hvilken, sedan

den med tjenliga medel . blifvit drifven der-

ifrån, afgätt i form af fluxus menaium fråa

/ lifmodren. Det gifves, snart sagdt, ingen

del af kroppen, hvarifrån man icke sett

mjölk utflyta, t« ex. från munnen, Ögonen,
nafveln, ryggen, knävecken, fötterna, o. s» v. .

'

Det blir en vigtig fråga för fysiologien, att

undersöka denna vilseförda mjölkens sam«
,

mansättuing, och att utreda, om naturen

kan vid dessa omständigheter flytta dess af-

silningsorgan fraii brusten till andra kropps-

delar. — Dessutom har man många exem-
pel af en på rigtigt ställe afsöndrad, men orig-

tigt beskaffad mjölk, t. ex. man har funnit

dexi svart, grön, beckiik, färgande linnet

grönt, oljaktig, rosen färgad, stinkande, o*

s. v* men kemien har ännu icke hunnit

i detta hänseende göra pathologien upply-

sande handräckning.

Djurk^mitiu 0§l* a9
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Sot olika djur varierar mjölkens be;

fkaffenhet, efter djurens olika natur.

Qvinnanå rimjolk liknar ett tuBnt tvälvat-

ten, på hvars yta några oljaktlga Sockor af*

sätta sig, hvilka likväl icke kunna kernas

tlili smör. Den är ogenomskinlig» blir seg

i luften, surnar lätt och ruttnar. Qvinnans
mjölk har 1,0203 eg. vigt; den ger väl grad*

då» men den olja den innehåller är sa tunn*^

flytande, att man icke kan samla den till

smör* Ur mycket tjock mjölk har man lik*

Väl någon gäng fStt en ringa portion af ett

blekgult smör, som svårligen skillt sig från

)[erninj6lken. Qvinnmjölken fålles trögt af

alkohol och syror, och mäste dä tillika upp-
värmas; for öfrigt ystas den pä lika sätt,

:s0m komjölk, osten släpper vasslan lättare»

men samlas trögt och är seg , sä att den kan
dragas i trådar. Den skall fås till ringare

slängd än ur komjölk. Deremot är vasslan sö-

tare och mindre färgad ;defts hällt af ^ijölksod*

ker förhaller sig till kons, som 195 : 100» Om
det är af någon vigt^* ätt icke lita barnet

di ofta och litet i sänder, ur det skit, att

den mjölk det först får skulle vara förmyc-

ket vattenhalltig , och att den mest närande
alltid lemnas qvar, kan jag. icke afgöra;

men delta påstående ;»ynes mig vara mindre
sannolikt.

- Asntmjölk har 1,0355 eg. vigt. Den
är tunnare än komjölk, har föga smak, ger

ett hvitt och löst smör, som läu häxsknar»
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Osten liknar den t|r qvinnans xnjölk, mén
är mindre fet. Vasslan är föga färgad, lä'-

ter lätt klara sig , och innehåller annu mer
mjölksocker in qvinnans, ungefär som 1,213

till 1,00.

Getmjölken Ut simmigäst af de mjölk*' .

sorter, som blifvit undersökte. Dess eg. vigt

Ht 1,0341. I>en har en oangenäm lukt»

som genom noggrann skötsel Jean förmtnd*

skas och öfverhufvud är svagare hos hvita,

än hos mörka, getter. Den ger mycken
grädda, hvarur man med lätthet fär ett

hvitt, fast smör, som icke sä lätt härsknar.

Den ger äfven mycket ost, som har en mörk-
gul färg, blir tät och fast, och som släpper vass-

lan latt. Vasslan är mindre rik på mjölk-

socker, än den af komjölk, ungefär som 10

till 11. Fourcroy uppger, att den inne-

nehåller nästan inga salter, utom saltsyrad
'

kalk. Om denna observation är rigtig, si

är den en rätt besynnerlig variation frän

det allmänna förhällandet; ty mig veter-

ligt, innehälles icke detta jordsalt i något

annat djurämne, och kan icke eller fin-

. nas deri.

* Tärmjölkens eg. vigt är 1,040g. Den
ger en ömnig, tunn grädda, hviiken i ker-

ning lemnar ett hal£9ytande, blekgult smör,
som lätt härsknar. Osten är fet, mjuk och

hal, och man blandar i åtskilliga länder Ii*

tet firmjöjk i komjölken, för att vid yst«
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4

åiingen få en fetare och mjuktre komjölks/

DSU Vasslan klaxnar svårligea. I>eix ge<
•n ringa qvantitet mjölksocker « ocK fÖrhSI-'

ler sig i detta häaseende till komjölk, soxa

do tyi 15.

JJåstmjölkem cg. vigt är 1,0346. Den
ger ganska xinga grädda, kvarur man far

ganska litet och däligt smör. Östen afskil-

jes trögt. Vasslan ger mera mjölksocker

Tin komjölkens» ungefär som x,oo tiU 0,77.

3>en går lätl öfv^er i vinjäsning, och nyt-

tjas deifore af Tartarerna tiil bexedaing a£

en spirituös, rusande dryck* *j

§• 85-

Naturen ämnade mjölken till djurete

första föda» och beredde den derföre af fa.

sta och närande ämnen, genom deras inbör-

des blandning upp^sta i vatten, för att der^

igenom göra förvandlingea i barnets mage
så mypket lättare och hastigare. Såsom nä-

ringsmedel för fullvuxna är den ensam icke

alltid tillräcklig, emedan det vatten, hvar-

^) J^S anföra en ganska intressant ob-

servation af Hunter, rörande en mjdlklik vät*

ska hos dufvon S& väl hos hanen, som hos

honan sväilei, efter ungajmas utklackningy dr«

n8gen,J>lir skrynklig och 'aftöndrar en mjölk*

lik vätska, som liltt stelnar; med denna mjölk

föda de sina ungar de första dagarna, och ^if-

va den sedan ystad och blandad med andxa

födämnen»
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. äT dess beståndsdelar liåilaS upplöste^ tagej^^

ett stort rum, och fyller magen, innan den
hunnit emottaga en tillräcklig mängd af e-

gentligen födande ämnen. Tärsk mjölk, sä;

dan den kommer ur spenarna, Sr lättsmäU

tast ocli mest födande, cnierlnn den inne-

håller mjölkens alla beståndsdelar upplösta,

och just i ett sådant förhållande till vattnet,

som foxdras vid det nya blodets, elier mjölk-

saftens beredning. Grädda är mera födan-

de, men mindre lättsmält , an mjölk, smöret

är svarsmältast , och öfver hufvud är sjelfva

xnjölken lättsmältare än hvar och en af dess

beståndsdelar för sig. Da man for någon
stund håller litet mjölk i munnen, så un-*

dergir den ett slags ystning af saliven, man
känner den lik ett slem, och har deraf

Uti anledning till den allmänna tankan, att

mjölken slemmar: detta är likväl i sig cjelft

falskt. Men deremot har mjölken en annan
olägenhet, den att surna. Hos dem som
hafva benägenhet för syra i magen surnar

den ganska hastigt och föröker det onday
nästan mer än nägot annat näringsmedel.

Desse böra afhälla sig frän mjölk. Ur det- -

ta skäl har mjölken också blifvit förbuden
under brunnsdrickning , der den likväl ar

en ganska oskyldig föda för dem, som icke

hafva benägenhet för magsyra. *~ Man har
också funnit ganska mycken nytta af mjölk
i åtskilliga sjukdomar, der den likväl till

det mesta verkat antingen säs6m närings-'

snedel, eller blott så^om utspädande drycJc.*
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Sä t. ex. har man med förman nyttjat spen*

varm mjölk pl roornafna moc lungsot; den
verkar här troligen derigenom, att magen
denna, tid pä dygnet bättre assimilerar detta

födämne, och ger kroppen, tillika med
ett bättre hull , en ökad förmåga att emot«

stå upphostniogens och febrens försvagande

äverkan, eller nigon gäng till och med att

öfvervinna dem. Somliga af dessa sjuka kun-*

na icke fördraga komjölk; man försöker då

att uppspäda den med vatten, och om af-

ven detta icke ar tillräckligt, ombyter man
den mot åsnemjölk eller getmjölk. Såsom
feberdryck passar den icke, emedan smöret
ocli obten, som nu ej kunna smältas, verka
likt annan osmält föda, och förvärra det
onda. ~ Ost^n och smöret äto ganska goda
och starkt närande födämnen, men sädane

de allmänt nyttjas af oss, äro de långt svär<j

smältare än i mjölken. — Kernmjölk inne-

håller osten fälld, men uppslammad i den
syrliga vasslan. Den är födande, och har,

i synnerhet af äldre läkare, blifvit mycket
nyttjad emot gallsjukdomar, samt såsom lä-

skande dryck i febrar, der den likväl bör

mättligt nyttjas, fÖr den deri befintliga o-

sten. — Sqvaipmjölk är ett slags kernmjölk,

beredd i täppt kärl genom skakning af spen*

varm mjölk* Den är med fördel nyttjad

såsom ett slags brunnskur mot bröstsjukdo-

mar, och skiljer sig frän vanlig kernmjölk
genom ea ringare hallt sf ost o^h mjölks^-
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ja.-^ Vasslan liar äfven blifvit nyttjad, både
éäsom näringsmedel och medicament. Boér-
Ilaven lefde i flera mänader utan annat

födämuQ, och Fergusou förtärde i 18 ac

intet annat än koriivatten beredt af vassla.

Xlkväl skulle de flesta mennlskor, isynner-

het de som hafva rörelse, icke kunna lefya

deraf ensamt. Till läkmedel har , tlen

blifvit nyttjad liksona spenvarm mjölk och

sqvaipmjölk, och för icke länge sedan aula-

. des af Dr. Gellei, i grannskapet af Wien ^

ett slags brunnskurs- anställt, der de flesta kro-

niska sjukdomar skottes med vassla, efter nä-

stan samma grunder, som vid bruket af ett hel*

tövatten. Vasslan nyttjas töröfrigt ysktad^ned

'åtskilliga medicamenter , t. ex. cremor ta^^

taxi, aluxXt senap, för hvilka den då blir

^tt vehicnlam. — iKljölksockret j:iyttjas äfvea
säsom medicament. Det är något födande;

i myckenhet förtärdt är det laxerande, och
man ger det blandadt med antispasmodica

Qch expectorantia för att öka deras krafts

§.
86.'

Katurens ordning är den» att hvar Qck
en mor ger sitt barn di, och intet enda

djur, utom menniskan, felar mot denna l^g.

Såsom ett slags belöning f<^r den moderli-

ga omsorgen, har naiuren, jemte välbeha-

g/dt af moderkärleken» akänkt henne enväU
lustig känsla af sjelfva digifvand et, hvU*
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ken under denna tiden förtager begäret att

sä snart å nyo blifva mor; menstruationen
är försvunnen, och qvinnan, lemnad ät sin
naturliga, oförderfvade kfinsla

, tyckes helt
och hållet lefva för sitt barn. Men barnet
Växer småningom, får tänder, mjölken för*

• Blär icke till dess näring, det behöfver an-

nan foda, det vällustiga i digifvandet afta*

ger, menstruationen återkommer, och qvin.
xian ledsnar att dägga^ sitt barn, dä det
hunnit till den grad af utveckling, att det
kan lefva af annan mat. Den förnämare
qvinnan, förford af samhällslefnadens nyc-
ker, bryter vanligen emot denna ordning,

' och naturen hämnar sig ej sällan.

Det har derföre länge varit en ifrig fräga;
JBor en mor sjelf.gifva sitt barn dip och hvad
Tore väl naturligare, än att med ja besva-
ra denna fräga? Men jag har nämnt,' att

mjölkens sammansättning, och, i kraft deraf,
dess inflytelse på barnets helsa och till-

växt, varierar efter mångfalldigt olika omstän-
digheter , förnämligast sinnesrörelser. Och
dessa mödrar, som uppfostran, lefnadssätt
och stånd, gjort sinnliga och vällustiga, el-

ler svaga, retliga och nérvsjuka, underka.
stade de mindsta omständigheters inflytel-
se, skulle väl de kunna räcka sitt bara en
lika sund föda, som amman, härdad frän
barndomen, och van att med liknöjdhet
känna ondt och godtp Si rätt den Xräkare
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har , som bjuder en sadati mor ått sjelf

ma sitt barn, så skulle jag likväl rada hen-

ne, alt. för barnets bästa lemna det i ea
starkare qvinnas vird. Deremot är det nöd-

vändigt, att hon de första dagarne sjelf get

det di, emedan hennes råmjölk då bäst pas-

sar den nyföddes mage, och mjölkfebern^

derigenom lättast miadskas.
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imihållandé några égna djurämnena $om i

furegående ej kunnat bli/va biskrifna,

t* Eilfftnhin utgdr de tveane ftora, ut Elefanteof

fottn Frarastlende; tlinderaa. Det skiljer sig frän tn«

dra ben endast genom sin hSrdhet och faijring. Det
innehåller intet trärgfctt, Brukadcf fordom, brändt

till en svart koHg åska, under namn af Ebur u-

•tum 9 hvilket nu Hkvai fuUkomlfgen ersätter af kol-

brända bem Kokar man elfenben länge i vatten

^

•å {far nan fn klar ofärgad iimlösniog.

t* BJårihåmf Cornu cervij hornen af biori*

ilagtet i allmlnhet, isynnerhet .Cervns Elaphusé

Dessa hafva en med benen likartad sammansättning^

men innehålla ingen tnärgj och ^ifva i kokning
med vatten intet fett.

H^rthornen Bilvändas pi Apotheken till bered-

ning af efl tidbrind olja^ en med vidbränd olja

tmlttad) kolsyrtd annioniakj både i fast och flytan-

de form 9 och till ett gtlé, kalladt Gelatina cornu
Hervi.

'

Hjorthornen gifva, under det limmet i dl stilla-

tion förstöreSj samma producter, som andra djuram-

oen: vatten 3 ammoniak, kolsyra, vidbränd olja och

Icolbunden vitgas, och de flesta af dessa användas

^till pharmaceutiska behof. Distillition af hjorthorn

vker biet I en Jernsetoit, som till | fylies af ra*

apade eller groft sdnderbilkade hjorthorn, oppnin*
gen fgenklttas med lutum sf sand oeh lera, oclr

haUen inpassas t ett tubulcradt förlag af sten eller
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glas, ur bvllket de genererade gasenie kunnt tffledaf

genom tuben« Man ger en i början sakta eld, fotn -

sedan ökas, tills förlaget blir ljumt, dl den seder-

mera underbållcs vid denna temperatur; svalnat

förlaget, st måste eideo öKas, och då slutligen re«

tortens botten glödgar, utan att forlaget dervid bi«

behåller sig varmt ^ så afbrytet operationr. Har man
då tagit ett rymligt förlag, så kan man taga prop*

pen ur retorten, inlägga en ny portion hjorthorn

och distillera I nyo. I retorten finner man, efter

slutad operation , ett koladt ämne, kalladt bensvärta,

som består af kol och fosforsyrad kaik. Den nyt^

tjas såsom fåcgåmhe» .

I förlaget simmar en rödaktig vätska, o^vanpå

denna en rödbrun
.
Mi°k^i>de oija^ och i den öba

delen af kärlet sitter ett brunt salt sublimeradt»

Den bruna oljan kallas hjorthorniolja, Ol. dornu
Cervi j liknar till sina förhållanden den olja , som fås i

distillation af de flesta andra djurämnen , och blir ge-

nom ny distiilering fullkomligen lik den omdistiU

lerade olj|!in af dessa. För att rent den ifrån vid*

hängande kol och vatten , omdistilleras de» ur en
tubulerad retort, blandad med hälften så mycket

,

väl utbrända trädkol, vid en ganfka lindrig hetta,

i sandkapelL Dervid ml*te mtn noga akta sig, att

ingen olja vid ifyllningen stänker upp i halsen,

hvaraf den öfvergående skulle färgas och orenas.

Ju mindre portion luft kirleii innehålla » ju bnJtare

och mindre fargadt blir dtstiUatet. Så enart det
öfvergående begynner blifva gult ell#r bruniktif^tf

afbrytes distillation» Den crhåflna oljan är nästan
alldeles färglös, har en stark, genomträngande, icke

vidbränd lukt, oob en någöt brännande emak , likväl

Ungt mindre oangenäm, än innan distillation. Den
kallas nu Oleum cornu Cervi rectificatum. Fordom
bette den OL animale Dipelii, Dippels*olja, efter,

sin uppfinnare Dippel, som erhöll den i diitiU

lation af blodj genom en oändlig aeiies af repets^

Digitized by GoogIe



I

I

46'

l^de distUIationer. Man fanstfcdaO) att dessa tnångt
distiUatinncrvoroöfverflodi^a, och att den lättare er*

Iiölls, dS hvilken vidbränd anffoalisk olja som hlldst

iJistillcrade^ i en kolf med hatt, ned den forsiglighet,

att ingrn ting ai" den crcctificcradc oijan kom att

Stadn.-^ i liahen cllcr hatten, o:h att endast cet

förit riivert^acnde upptog*. — Denna o:ja «;yrsättes

lätt i iultcn, återfår sin förra brskafTcnhct , blir

hmUf och slutligen svart. Man måste derföre be-

vara den, p& samma satt som flygtiga vegetebili-

ska oljor, i smft flaskor, som omstjelpas i vatten,

hvari man, till fSrekömmande af röta) iippl5st litet

alun. Den löses till någon liten del i vatten, som
«3craf far lukt och smak. Af lukohol löses den
lätt och fiillkomlint. Den iiinehalier alltid en li-

ten portion ommoniah , hvaiifrSn den icke kan be-

frias, och flirgas alltid, äfven efter den bästa* tvätt-

ning:, violsyrup gron. Cautschouk mjuknar deri»

Med ctus^ka alkalier ingår
,
den ingen förening*

Blandad med conceintrerad salpetersyra läter den
tända sig, och brinner med låga. Svafvelsyim octr

saltsyra färga den brun. Ättika upplöser den till

fiägou del.

* Till sin rerkan på den lef^^e kroppeli lik*

sar den »ther och' flygtiga oljor ur växtriket, ar

ittfkt retaode, och dess verkan går hastigare öfver,

fln den af oroGtificetade vidbrända oljor. Den dkar
Uodets omlopp och den djuriska värmen, men mind*
skar nervsystemets retlighet, gör ofta benägenhet
•ill cömn, och nyttjas stundom såsom ett anody-

,

num. I spasmodiska sjukdomar, U ex. hysteri,

liydrophobi, krilmp o. d« ayttjjis den med förmån}
nan har ock berömt den* ifrosrsor, gikt och rheuma*
tismen Qosis är 5, lo, 15 å 50 droppar på soc«

ker, med vatten, vin eller Hoffman'» droppar*
Svårigheten att få den fullgod, emödan den så lätt

f luften återtar sin empyrevmatiska beskaffenhet,

jpch blir för starkt stimulerande ^ gör att den säiiaa
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hrvi}^9L8* UtrSrtes ar den fördelande ^ men kan tO},

detta bebof nyttjas utan rectification*

Den vätska , som vid denna distillation tillika
'

ined oljan erhålles, beståf af kolsyrad ammoniak och

vidbränd olja, tiihammans upplöste i det vatten^ cen
ainder distiliatioo bildas a{ limmets väte och &yte. Den
kallaallqYor Cornu Ceivi alkalinus i vår Pharmacop^».

Det salt, som sublimeras, är ,en af vidbränd oijft

smittad kolsyrad ammoniak, är brunt ocb stinkan«

de. Renas dessa fullkomligen ifrån oljan, så blif«

va bägge ofäri^ade, och alldeles lika det salt, so»
erhailci af saimiak, di«tiilerad med kolsyradt kali

. eller kalk. Denna orena ammoniak kallas Sal corna
*cervi, eller Hjorthorn ssalt» Dessa namn äro emed^
lertid fösa passande, bättre vore Ammon. ^arboni*

cum pyrooleosum, ocb Liqyor ammon* carb« pyro«
oleosi^ De renas genom omdistillering i biand*^

ning mtd i luften sönderfallen kalk. Bäst är lik*

väl ätt blanda både saltet och den silade vätskan

tillsamman i en rctoit, tillsatta af deras vigt

väl utbräntla tradkol, och distiiiera vid en lindrig

värme. Förlaget bör vara någorlunda rymligt. ' Vät*
skan utbälles, och saltet uttages^ sedan vutskan väl

afdrupit ur kärlet, med ett instrument af glas,t^(|

-eller jern,^ torkas hastigt på sugpapper, och förva*

ras I väl korkade flaskor. Ändamålet med denna
distillatibn är icke att befria ammoniaken från olja^

utan att rcctificera den viclbrända olja, som saltet

innehåller, och göra den mera lik Ol. anim. Dip-

^
pcli. Otn saltet biefve fullkomligt bcfriadt från olja,

så skillde det sig alldeles icke från vanlig kols. ammo»
niak i sin verksamhet, och dessa tillrcdnjnf.Topc-

' rationer skulle då i(;ke beböfvas , när man kunde få
det' på ett lättare sätt* Man kan också med konst
tillreda bjorthornssalt, om salmiak blandas med dub«
belt torr pottaska och hjorthornsolja, försatt

med litet väl utbrändt kolpulver, och diitfilcrr.:. Det
salt, som på ettdera sättet erhålles, vHr b vilt, men
fär£;ar alg i luften , då den olja det inncbaUcr ,syr-*
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iSttei, och Utertar sin förra vidbrända beskaffenhet» Li«

qvor C. C. Alkaiinus kan med konst eftergöras, om
hjorthorossaltet löses i vatten till full mättning. Be-

hörigt renade äro dessa sig lika från alla de diurämnen |

iom i distillation icke gifva fettsyra eller vidbränd

itfikt. Man hade fordom sättkilda ioiritus af el«

fenbeo 9 allke ^ oraaar , daggaaskat o. d. Till sm verkas
pl den lefvande kroppen äro desse prepar^ter af våra

atirkar* stimulerande medel, öka blodets omlopp och

utdunstaingen, eller urinen. Ammoniakan förtager oU
jans egenskap att mindska nervsystemets retlighet,

och tvärtom höjer lifskraXten ganska mycket» De
nyttjas i spasmodiska sjukdomar, i netvfebrar^ mot
undertryckt eller tillbakaglnget utalag^ i apo*

plexl j vlderkolik, och i froasor* I alla datia g5ff

saltet mycken nytta ^ antingen ensamt , eller med
rehnikt vin eller ättika, s&aom firispttlver, men
man bör alltid erinra, att det endast passar i asthe*

niska sjukdomar. Dosis af saltet är 3 till lOgran^
ech af vätskan 20 till 50 droppar*

Emedlertid kan man till alla dessa behof i

stället fdff hjorthorn-, som är dyrare, nyttja alla

flag» ben, med den fSrsigtighet» att utkoka fettet,

hvilket skulle indra den Öfverdisttllerade öljana be*

akaffenhet.

Då Hjorthorn kokas i vatten, fSf mari ett slags

bensoppa, som för smakens skull försattes med åt-

skilliga främmande ämnen och kallas pä Apothcken
Gelatina C. Cervi. Den tillredes af 6 uns raspar

de Hjorthorn,som kokas med; 2 uns vatten, tills^ åter*

atå, ailas dä, blandas med 4 una hvitt vin, och

afdunstas sedan ytterligare » tilii ett upptaget pr<sC

under afsvahiingen stelnar till gelée, den klaras dl

med ägghvite, blandas med I uns Citronsaft och

2 uns Citronsyrup, och upphälles sedan i thekoppar

att stelna. Denna Gelatina är ett smakligt och lätt*

smält näringsmedel, som mest nyttjas åt svagare

konvalescenter* Det kan tillxodaa af alla amncnj
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jfom i kokiung förrandia< till lim ^ utom af älclf4

djura kött, fråti hviiket de inblandade aaltsyrad%

•ch mjölksyia^e^aaltetna .fdiättdri dess smak»

Cornu Cervi Ustum kallar man p& Apotheke«
den fosforsyrade kalk 5 som återstSr efter bjorthorncn»

fulla förbränning. Deo kan fåa af ben för långt

ringare pris 9 och hjorthorn böra dertill aldrig an^

Tändas, om icke det, som återstår i retorten eft^
distiUation af Oleum cok Liqyos C» CeivL

• «

3. Hbr«4f Nötboskapen hafvten helt olik*

tnansäatning Det innehåller ganska litet fosforsyraci

kalk, och upplöses nästan h#it och hållet genont
långsam kokning i pappinegryt*^ men förbytes ickn.

i lim« Det smälter i värme, kan lödas och foimas;.

gtttna bornarbeten göras Tanligen af fini laspadt

horn, som smiltes ^iå tm lindtig varmo ocb priUstt

a formar. I distillation ger det samma producter» *

som ben och hjorthorn, men oljan har en annan
lukt, hvilken likväl med tiden eller genom rectifica<»

tion blir i det närmaste lik hjorthornsoljan , så att

den torde kunna användas till samma bruk. Kokas
taspadt bom t caustik lut, til!s denna blifvit fullt

mättad, otcb sedan afrökes vid stark, nen fiSisigtigl ö^
kad eld , till coosistens af plåster , så fårman en m^s^ » "

som löses i varmt vatten, nästan utan färg. Lös«
ningen, blandad med alun, ger en skön svart fäll^

ning, som, rifvcn med litet gummivatten, ger ett

förträffligt tusch. För mycket alun skadar dessi

svarta färg. Det beror af framtida försök, att' ut«

röna bvad -nytta man kan draga af denna upp«
lösning till tygers svartfä^gning,

4. Muskus eller MyslU Detta Smne fis af Mu«
skusdjuret, Moschus Moschifcrus L. som tillhör

ordn. Pecora och vistas i den bergigare skogbeväxta

delen af Asien, på de Tibetanska, Altaiska m. fl*

bergsryggarna, samt på dem som sträeka sig ända in

i ejelfva China. öfver hufvud lefver detta djur emeU
Un )0 och 60 graders nordlig latitud , det yUI säga , .
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ifrSn Tibet till Jakutsk , och tUl stränderna af stilla

hafvct. Anda till Kamichatka har det emedlcrtid

icke ut6piidt sig, sannolikt emedan de bergsryggar^

hvarpä det vistas, icke MnraiaBhanga mtd Kam*
•chatkas* Hanen iMurgåfegiouiiil>Uicaiiå9frani£ot ge*

akalia» en pung,, som fattas ho$ honan, och som
hos den fullvuxna innehåller muakusj men hot un*
garna ir totn. Den består af hinnor, som inuti de*

la den i oregelbundna celluler, och har pa ändspet-

sen tvennc öppningar) af h vilka den ena sitter

midtuti och d^n andra vetter ät föd&iodelarna. Den
har inga stora karl, men i grtnfiskapet af öppnin**

garna ligga körtlar och litet rödaktigt kött. My*
gken ar emedierti4 icka hos alla individer lika till lukt

och sammansättning, men detta hirrör icko af olik*

liet hos djuren, utan efter tillgängen på mer eller

mindre, nirandc och aromatiska foderväxter. Derfö-

zt luktar den Tibetanska bättre och starkare än den
* Siberiska och Chinesiska, emedan de förra hafva

tillgäng pa. mcrsk aroniatiska örter, da de sedrarc

lefva af sämcc bergsväxter. Ändamålet med Mu*
ikuspungec Hr okäcdt. Som djuret lefvér ensamt,
ir den sannolikt ämnad att under hrunsttiden lät«

ta honan vid hanens uppsökande* Djuret fångas i

Siberien om vintrra i snaror, eller skjutes med piU
I Tibet jagar det alla årstider. Muskusiuktcn skall

vara sa stårk. att jägaren, vid pungens aflossande,

måste binda för näsan, emedan den cijest iätt föror-

sakar näsblod. Den i handel förekommande Mysken
är af tvenne slag, som äro ganska olika i godhet
och verksamhet, såsom läkmedeL Muskus ifrån

Tibet, som allmänt ka|las Tunkinesisk, är den bä«
sta, och Muskus ifrån Siberien, kallad Karbardi-
nisk, är sämst och bör icke förekomma på Apo«
tfacken,

Myskens sammansättning har furst i sednare ti-

der biifvit undersökt af Thiemann«

Dca
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Den TunklnésiKka förekommer i mer rundr! i\n

aflr. ! ga pungar, befatta mctl rödbruna hT:!- , i luilka

den akta Mysken ligiier, under en fin hinnagtig bc*

täckning, delad gcnonx fina aWciningar i mer eller

mindre 'små koin af svar tbrun färg. Den har en e-
^

. gen stark lukt, som, vid nogare uppmärksamhet

^

tillika är tydligt ammoniakaiisk , länge bibehåU
ler sig, och latt nieddcrlas fit kroppar, som vid-

röra (Jet, samt en bitter, något skarp sn^ak. livar
*

pung iimchfiUcr emellan 1} och 2 drakmer niysk. Nyss
uttagen, ar mysken mycket mjuk, iiun tankar i luf*

ten och förlorar dervid en god del af den améiOnI* *

kallska luktea* Kastas -muskus på ett glqdgande
jein, så tänder den sig, brinner med läga och lem*
liar endast cn liten portion graagtig aska, Tuggnd

. ^iler rilvcn med en knif pa papper, bör den vara

len, glänsande, gulaktig och fri fr?n grus eller

.hårdheter. En lösning af ii;ysk i .piritas vini har

föga lukt, men en önda droppa deraf ger stark lukt
åt större qvantitcter af andra vätskor*

Distilleras nyss^ uitagen mysk i en retort !

vattenbad /sä ofvergår ett starkt af muskus luktan*

de vatten, som intet spårr af olja innehåller, och i

förlaget anskutcr kolsyrad ammoniak. Blandar

man mysken förut mcrl kaii^ sa far man en större

ihängd^ kolsyrad ammoniak j loo gran äkta mu-
skus ge pa detta sätt lo gran kolsyrad ammoniak

,

då det inberäknas, som finnes upplöst I vattnet; och
litan kali ^cr den endast

^ g gran. Det i retorten

Sterstlende behåller större delen af sin lukt, som
DU är renare och angenämare. Distilleras mysken
med vatten, su får virttnet dess egna lukt, men
iuf^cn olja märkes. Dess lukt beror således ick« pä-

cn fl ygtig olja ^ ntan pa ett e;5et5 med m.vskcn blan**

dadt (ehuru sannolikt icktf förenadt) flygtigt^ i vat«

ten lösligt ämne. Detta ämne skiljer sig ifrån de
flygtiga oljorna äfven deri, att det är svårlöst i

alkohol, och mindre flygtigt än denne, cmotståc
'

pjurkcmicn* 2. Del. * 3P .
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llngfc luftens iofiyt^lse oljorna, och orsakar, i

BcRt mindre portion, en nänciigt starkare luckt.

Blöter man wysk i alkohol, s.^ nppiöses deraf blott

0 2S, o.h lösningen har gulaktis fäig, men foga

lukt n.u.kuis. Deremot har den
^^^^f '^^^^

,ta cic.en sin lukt foUkomliscn i behåll. DistiUe-

xas cn blandniug af ir.ysk och »Ikohol. »å öfvcrj^

alkoholn cnnska ren och rä tan alldeles luktlos.

Det förtje^Lte att försöka :, cm icke? det tlyklvp.a iuk*

tände ämnet i mysken, upplö.t i vatten odi .fciaillc.

tadt Mtt de fastare bcstindsdciarca. kunde af^knija^ ur

denna löining, genom tillsats af .vattenfri alkohol,

och s-alcde. detta ämtic bli till km rntur tiS.^ct nar.

niare bekant, a) Torkas tnttskuf Vid Jirdrmg va*,

ma i öppen luft, si förlorar den 0,15 i vtgt,. *o«

bestar af vatten, kolsvrad ammöUlak och ittktan^

de änioc, b) Blötes ' torkad, äkta mu^k J rent

vatten si upplöses den både i köld och vatme,

med efterleninandc af o,l, som består till större

delen af hinnor, hvilka icke kunnat fullkomiigen

•fskiljas. c) Blötes 100 d. torkad muskus i ren svaf,

velsyrenafta, si länge någon ting löses, så fotlorat

den 0,10 i vigt. Afdunstas naflati, så få man

ett fettigt Kmne, som icke löscs i vatteti, men get

det bask smak och lukt af musku?. X kokande al.

kohol löses det, men af.^tter sig äterUtlder afsvalnin-

gen i en bladig massa. Detta ämne har alla egen*

akaper af fettvax, och är efter Thiem a nn s tanka,

rent vax. Fettvaxct utgör o cg. Den återstående

lösningen, hvarur fettvaxct fällt sig är gul, och

ger vid afdunstnbg 0,01 af ett gult bartz, »om

smakar bäskt, luktar tSmlijgen starkt mysk, mjuk-

nar i värme, men fördrar derfill en högre tempera.

tur, och löses trögi af feta oljor.

•) Jae b^r vid denna analys erinra, att det erhlllnt

hartzct och fettvaxct, efter allt utseende bOdadt

af aetherns och alkoholns Ivcrktn, pi lika ailt

som iae visat, att de förSndra ägghrite» tridianeft

hjernämne, keittfibem O. fl. sS mycket mer, som ^rsk

miwkiu fttUkQmligt l$i€r %ig i T«tica, ««dast aed lesÉ*

/
/
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å) Blötes de i nafta olösliga 0,90 i vatten sa

• llppiösef detta 0,70. Lösningen har en mörkbrun

färg, hvarketi lukt eller aiual^, är hal för känseln)

möglar litt, ruttnar om någon tid och luktar likt

ruttnande Hmni. Fälles 2tf garfimqe och get, efter af*

dunstning vid lindring värme, cn torr massa) sort lik.

nar lim till lukt och utseende och har samma klib»

bände egenskap. "Det tyckes således vaia iim elicr

komma uära till naturen dciaf.

e) Det i vatten olösliga O, o, brinner med klar

låga och lukl af brindt horn* Afdrar mun derifrän

0,10 som utgdres af. hinnor, så iterstft o,«.o för

ett eget ämne, som hv^rken löses i Vatten eller

spiritus och som har mycken likhet med coagulerad

ägghvita.

f) 1,00 delar torr muskus ge i förbränning

0,10 d aska. Denna bestar efter Thie man n s undcr-

^BÖkniag, af kolsyradt kali 0,0 r, saltsyradt natrqn

(eller kaiisko kali?) 0,03, kolsyfad kalk O3O4 och

oförstftrdt kol 0,02.
*

Äkta Tunkincsisk muskus besUr således af:

, ^
Flygtiga delar '

- - - ^i^S

XOo d. torr muskus innehålla

Hartz . . • . O5OI.

Fettvax O509.

Limm - • - • • 0^60.

Agghvite - \ ^ 0,20.

Hinnoff - • . . - • ^ 0^10^

I300.

Sådan är sammansättningen af den Tunkincsi-

aka mysken. Den Kabardioska, sämre mysken har

•n med denna skiljagti^ sammansättning och olika

N yttre caracterer*

liing af JL. dess vigt hinnor ', eeh aaalysen dereasS

Vfpger tn^ kallt af i vatten olösli^ta äumea*
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Den Kartardinlska förekommer i afl Snedare pun^

gtr, beväxta löed hvitt hår. Den deri inneslutna

inuskus är ljusare, f^iiitrur, invafd i mänga fina

hinnor dcb af pulvcralcnt föga ; KanJmanhängande

con^istence. Den i ar en iSngt svagare lukt, och

ger tillika ifråit siir en bilukt, i det närmaste lik

hästsvett, som äf^ven meddelas it vatten i di-

•tiilation Den ger n indre qvrirtitct aTrmoniak, cn-

dan 0,05, r^cn lö-^es irirdie {uilkon^iigt i vatten

och leniiiar efter sig 0,05 oiö.st^ dercniot löses den

tiii större mängd af spiritus än den Tunkinesiska

och iemnaf endast hälften olö^t. Den ger dessutom,

om iran underkastar dén samroa prof, aom den Tun*

kine^ska, endalt 0,50 fcttvax, men d<reniöt 0,05

hartz, o 50 lim och 0.36 hinnor, men alldeles in«

gen ägghvitc. Förbi ärd ttU aska ger den endast

0,02, Iniiket hestår af kolsyrad kalk, utan kali

eller koksalt*

Muskus förhrukas i stora qv:!iT:tUrtcr af Kine*

•erna, är således dyr och f|ks rätt, ofta förfalskad*

Ingpn bör köpa sEdan nnysk, som blifvit utta-

gen ur pungen
,

ty man kan vara nästan öfverty-

gad, att detta är en med konst sammansatt smörja,

åt hviikcn man gifvit ir.kt, gcncm i^iblandricg af

en portion ren muskus, I piingavne torde förfalsk-

ningen vara mindre" allmän , än man tror, sä myc-

iket mer, som tran på deras inre väfnad och hin-

siörnas integritet lätt kan upptäcka om den varit

uttagen och en* annan åter inlagd. Det påstås, att

Kineserna forfalska den Tunkinesiska mjsken med
Karbardlnisk , men detta är tämmeligen lätt att igen-

känna på den sednares bästlukf, hvilken äfven af

cn starkare muskuslukt icke kan förtagas. Ett be-

drägeri, som stundom kan narra köpmannen, men
icke skadar myskcn, sknll i Tibet göras dermed, att

h'iT och der införa blyhagél i pungen, för att

öka dess vigt; men en vän upptäcker detta likväl

cftait genom blotta .känsdn* De ämnen y hvarmed

mm i aUioiabet pbtb iDyskca van. förfaUkad^ aids
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torkadt blod, sönderskurit kött, sönderhackade te-

stiklar, fogeiträf.k, berg beck , vax, styrax, benzocj'

l^tskkiiga kryddor o. d Mendeaaa bedrägeriei inåt«*
'

te endast/ kunna förefalla med den lösa myskcn,
och borde icke yara så sv? ra att upptäcka meid blot«

ta -ögonen. I alla^Apotheksbö ker fchekomnicr, så-

som ett säkert ^)rof" pa oföilaiskad muskus, alt den

icke ger lukt af ammoniak, då den rifves med kaik <

eller kali; i detta fall tros den vara blandad med
*

torkadt blod och ödu|$iig. Hvarifrån detta grofva^

tnen allmänt antagna, misstag leder sitt ursprung , az

obekant; vi hafva sett att ^den bästa mysken ia«

aehålier »^10 kolsyrad ammoniak ochjden sämre
endast 0,05. Dessutom ger torkadt blod sällan^ lukt

"

af ammoniak., äfven då det rifves med kalk. om det'*

icke under intorknioi^en undergått en betydlig grad

af förriittr el le. Ett af de säkraste profvcn pä my-
skens godhet ar, att den nyss uttagen ur sin pung
har stark lukt, som tiliika är litet ammoniakalisk, är

svartbrun tili färgen, utgöres f större korn och att den
blött ,i 6 a 8 gånger så mycket distilleradt vatten

upplöses med b oft 0^10 olöslig återstod, emedan
de fieste tlil myskens förfalskning nyttjade ämnen
äro olösliga i vatten. Stundom förekomma verkeli-

gen förfalskade pungar, af hopsydt skinn, men det-,

ta upptäckes lätt vid harens noggrannare undersök*

ning, och deraf att den tunjna under huden liggan-

de hinnan, hvari mysken ar inväfd, och som i cel«

luler delar hela pungens inre massa, fattas i dem»

Ttir sin verkan såsom läkmedel är den ett af
våra bättre ocb starkare stimulerande, men icke all-

mänt brukbar för sin dyrhet. Somliga läkare sätta det

©inskränktaste förtroende tiil dess verkningar, andra
åter påstå sig hafva deraf biifvit ofta bedragne.
Den ökar blodets omlopp, höjer nervsystemets verk«
aamhet, ökar tankeförmågan, styrkap i rörelsen och '

gör munterhet på. samma sitt tom opium ^ t störte

dosis åstadkommer den stundom coiiträra verknin*
gar, liksom detta^ ocb goc sönm| tbTasefter tar
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fjukc känner sig lättad. Den nyttjts ofver hafvnd

vid alla dc tiUlällen , der ophim passar, framför

hvilket det likväl stundom har företräde derigenomi

att dess secundaira verkan är mindre kännbar än opii«

1 febrar nyttjas det, då krafterna begyan% sjunka,

,då deiirittiD, subsultus tendinum och convuUionet

inställa sig. I asthctniska utslag^febrar, der iitsla*

get sker svagt och kommer sent , i convuisiviska sjuk-

domar^ t. ex. asthma nerveum, kikhosta o. d. nyt»

tjas det ofta med förmån. I förening med bernstens-

syra är den ett kraftigt medel att hindra en bc-

gynnt kallbrands vidare utspridande, vid de till-

fällen då denne icke förorsakas af en öfverdiifven in-

flammation. I rhcumatisk lamhet har den afven gjort

ay^ken nytta* Cu 11 en berömmer mysken, såsom det

bästa medel yid ttibakastagen gikt. För öfrigt är

dess bruk ganska irldsträckt och deH kan nyttjas H
förmögnare ivid alla tillfällen^ der starka stimule-

rande medel behöfvas. Hysteriska tåla den icke,

vämjas at lukten och bli vanligen illamående och

få stundom hysteriska anfall af dess bruk. I Per-

sien, Kina och Egypten anses den såsom ett aphro-

disiacum, och gifves i detta hänseende blandiidmed

litet alun, bvarvid deu sannolikt verkar som an-

,dra vederqvlekande och rusgifvande medel. Omtoiu*
•kus någonsin åstadkommer olägenhet, dft den gif-

ves i för stor dosis, och hvilka desse kunna vara,

är icke tillräckligt bekant. I för liten dosis ges den
oftast och förfelar kanske derigenom den verkan

man väntade sig. Dess luktande del utgör sanno*

likt det verksamma, och denne finnes dert tiU

ringa qvantitet. Okunnigheten om dess samman*
sättning och den förut fattade meningen , att den
dels vore hartz, dels flygtig olja, iMir gjort,

att man- uppfunnit ganska många former till dess

ingifvande i flytande form, t. ex. Julapium e Mo-
scho, af Muskus, gummi och socker tillsamman
upplösta i vatten; tinctura mo«chi, af i uns muschus
digercradt med 6 uns spiritus, m. fl. Den förra inne-
håller myskeni kraft fullkomligt;, men tilläggen af

i
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f&eker och gatnmi äro der ofverflödtgi* Den «ed-

joare^ åter är mindre, duglig, emeden spiritus upplo»
fler en ganska- obetydlig portion af dess kraftiga be* .

stånd^delar. Dä man vill försätta mysken I flytån»

dv form, l ehöfver man blott låta lö-ia den i vatten,

som bör Inandas med litet spiritus, för att hindra

dess förruttei^e, hvartiil den ar mycket benägen, f

och den bör icke föreskrifvas upplöit i större myc«
kenhet» än ^com 'på en eller par dagar kan åtgå*

5. Castoreutn^ Bi»>erg'äU, fåa af Bafvern, Ca« ,

stor Iribtr, ett djur som bebor ensliga skogbevåxta

sti änder af floJrr och sjÖar 1 norra delen af Euro*
pa, Asien <.cli Atncri.a. Castoreum samlar sii? i

Ivenne pungar, som, jämte tvcnne större fettsätkar

eUer körtlar, iid;ga emellan ändtarmen och födslo*

delarna* De firna<$ hog både hannar och honor,
oJh sitta ho? de förra fastade vi.d förhuden och ho$
de sednare vid slidan, hvari de opna st^« De be« *

stå af en ganska tät,- i fleie blad sammanySfd cello*

losa^ hvari bäfvergälln ar innesluten och 'hvarvid

den är fastyäxt. Dcsse pungar här ca tillsamman,

gå paraleilt jemte h varandra och skiljas något it

nedtill^ ofvantiil äro de aflånga, men deremot ns-

dantill bredare och bukigare. BätvcrgäUcn fyller

dessa fullkomligt, men midtuti formerar den ett

ihålighet 9 hvarpå egenteiigcn ett äkta castoreum i«

genkännes. Bäfvergallen är bos djuret mjuk» har'

^.consistens emellan vå^ och håning; pungen rdkes

efter afskärningen , torkaH och massan blir då fast,

något mjuk och mörkbrun; den har en egen, oange-
näm, flygtig, genomträngande lukt, och en kiydd*
aktig, bitter, men föga skarp smak*

I bindel förekomma tvänne sorter; Pysk och
Engelsk; af hvilka den sednare helt och hållet är

ett bedrägeri, gjord med konst och oduglig. Den
äkta bäfvergällen, castoreum nioscoviticum 9 kom-
mer ifrån Ryssland, Preussen, det fordna Pöhle»

qch till någon liten qyantitet äfven ifrån Lapp«
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land. I anseende till An sammansättning , har åen
nu i ken likhet med inysken, och bägges luktande
cell crcntcli^^cn vrrksaihn^a del tyckes vaia af ca
lik-artad natur. Den är undersökt af Th i em ann,

DUtiiler^s den ned vnttcnj så crhSlier man en

cn stark af biifversäll luckltande och smakande vät-

ekdj ur hvikcn ingen fl^^gtig^clja afskiljes. DistiU

leras den med alkohol, så får det öfvergående
'ingen lukt, på lika sätt ^som med muskus. Rif-

vcs bafvergäll med caustik kalk, si luktar den
ar. n:oniak. I torr di^tillation ger den 0,04 kolsy-

rid ainnioriak llpplj*^t i dtt tillika bildade vattnet^

men str^r^^ta delen a[ dinna ammoniak har först ige-

nom dccompu^iitioii biiivit bildad.

a) Blöter man bafvergäll i kokande vatten, så

får man en upplösning, som reagerar svagt för al*

Icali, som har gul Arg och innehäller 0,20 af bä{«

vergällcn^ Afdunstas denna upplösning, så afsätter

den 0,10 af ett hartz, som smälter och flyter tiil-

samn^an; den r tci-^tLendc lö^nin^en, afdunstad till

cn viss grad, gelatincrar under afsvalning, och get,

om den. vid lagom värma intorkas, OjiO torrt limm^
Blöter man castoreum nägra veckor i kallt vatten ^

så upplöses blott o,io, och detta är endast limm,
utan inblandning af hartzet.

b> Blötes bafvergäll i alkohol, så upplöses'

O523 af ett hartzlikt ämne, som har rödbrun färg,

lätt }.^hdnar i luften, somt har bafvcrgällens lukt och
krycklaktiga sm k. Tillika innehåller lösnint^en en
litrn portion linnn, som kauL erhållas ^ då hartzet
fälies. me& vatten*

c) Nafta upplöser af bäfvergällen 0,30. JFälles

Upplösningarne i. nafta ellet alkohol med vatten', så
fät man ett hartzlikt ämne, som i alla dessa upp-
lösningar ar si;; tämmeligen likt, smälter i vSrine och
ger i distillfltion en flygtig, luktande olja. -— Baf-
Vergällcn innehåller således, eftei Thiemauns ana*^.
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lys, o,lO Vimm och 0.2- a 30 hartz. Återstoden ar

, olö<:lig i vatten, aikphol och nafta, den är icke un-
^

dersökt ocli tros vara trådkmne eller ägghvite.

Eftér BouillohLagr anges analys bestäf det

af hartz,' fettvax, fiygti^ olja^ ett extractiikt ämnr
o^h limm, '

'

Brännes bäfvergälln i öppen eld, sa far man
O 28 af en hvitgrå aska, som efter Thiemanns
föfisök består af 0,01 kaii och återstoden är jernfri kol-

sy rad kalk. Sannolikt innehåller den likväl också

fosforsyrad kalk 9 hvilken, oaktadt Thiemanns pröf-

ning på fosforsyra, ej kunde upptäckas af hans försök.

Den andra i handei förekommande bäfvergall,^ '

den Engelska^ castoreum canadcnse, kommer i små .

pungar, hvars inre hinna ärékxt>flig3 tunn och lös^

liksom epidemis vore afdragen^, de inre hinnorna
aro lösa, lagervis om bvarandra blandade med bäf«

vcrgaltssubstancen, och den-ihSlighet, som finnes uti
'

den äkta barvern,ällspungen , saknas. Pungen tros

vara scrotum af kiilingar, och den inneslutna bäfver*

gäilen är en blandning af gummi-resinse , hart- .

zcr, balsamer och litet verkelig castoreum, hvaraf

den' har lukt» Den löses till större delen både a£
allkohol och vatten, innehåller gummi, garfamne^
benzoesyra., hartz, vegetabiliskt extract, och lefn*

mar -4 a J djuriska hinnor efter sig oupplösta.

Denna förialskning far icke införskrifv\a.s p.i Apo-
theken 5 och (]cn rörerail Engelsk bäfvergäll, hvilken

dérföre bör utgallras på alla Apothek , der den finnes*

Skiljetecknen emellan den äkta ocl/ den Engel*

«ka äro följande:

• •

Den yttre hinnan på den äkt bafvergällspun-

gen är tjock,- stark, fast och glatt pa ytan; vid

hvar pung är en annan, liten, med fett fyid blåsa

fastvuxen ) och om denna är borttagen, s& sitta tyd*
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liga fpir deraf qvar. Den oikti deremot, hai ca

tum skroflig r^" ?o der denna blåsa, och sp&ren

dcreftcr, al('eles tV tta?. I der iikia är bäfvcrgiiilen st fa-

stad vid de inre hinnorna, att den med intet lösnings-

medel kan franslviiiin.'?, utan eniiast genom torkning

och lindrig .stötnin^ aflos^^as. 1 den oiikta åter är

den väl ganska noga^faUkii: bad på hinnorna; man.

tfiktlljes både geoom bloH::ing i vatten och alko«

ho!. Utom desaa upptäcker också den kemiska un*

dersökningen ganska lätt bedrägeriet. En. upplös-

ning aF äkta bafrergili i vatten filles af garfåmne,

iren fäi»cr icke jernsalter, ur hviika dess rinx^a an-

del fritt alka.i endast afskiijer en liten portion grå-

aktig jrrnoxid. Den Engelska deremot innehåller

garfämney ocii färgas genast bläcksvart af jernsaiter*

Dessutom ger den oäkta i distillation 8an|ma pro*
dukter som vegetabtlller t allmännhet, om man for*

ut har den fSrsigtigfieten, att genom upplösning i

apiritas och vatten befria den från hinnorna. Man
kan derföre anse jernsolution , såsom ett medel att

vid en Apotheks-visitation undersöka bäfvergälicns

godhet, och man kan med trygghet lata bortkasta

aU den bäfvergäil som färgar sig dera£ svart*

Bäfverrällen liknar muskus till sina verkningar

såsom läkn^cdeL Den ar ett godt stimulerande ar-

tlipasmodiskt medicament, som med fördel äfven kan
^ifvas åt hystericsc* Det nyttjas i de £esta apas*
mcdiska sjukdomar och är ett godt emmenagogum,
då sjukdomen förorsakas af spasmer. På Apotheken
ba vt deraf en tinctur, men som ar ett otjeniigt

preparat, emedan den innehåilei för litet castoreum^
och således icke kan gjes i tillräcklig dosis.

6. Zibeih kommer af tvenne species Viverra,
Zibe^lha och Civetta, som' fått det gemensamma
namnet Zibcthdjur eller Z betkatt. Det ena af dem
Icfver i Africa ; det andra i Arabien, Malabnr . Siarn

och pa Phiiipinska öa na; tamjes och underhåiics
för zihethens skuld, som med små tbeskcdar bort*
akrapaa aå fort den generas*
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Det är ett &ft smörjaktigt imoe,. af en etark *

atnbralik lukt, och uttages, eller utflyter af sig

sje ft, ur en öppning emellan andtarmen och tödslo-

d iarna. Nyss afsöndradt från kroppen är det hvitt,

blir med tiden gult eller brunagtigt och lukten

förmindskas, men blir angenämare* Det består till

Största delen af fett$ löses hvarken af alkohol

eller vatten, men gaijska lätt af feta och flygti^a

oljor» FörfaUkaa pä mängahanda isätt Nyttjades

fordom säaom medicamentj men nu endast till lukt«

'ämneé

7. Amhra, Ambra grysea, I. Ambrosiaca (till

» skillnad från Ambra flava, som betyder Bernsten)

.genereras i inelfvorna på pott&sken, Physeter ma- *

crocepbalus. De oUJsa stallen på hvilka ambran träf- t

fas har gjort 9 att man ganska mycket tvistat om
dess ursprung, och gissat, än att den vore en mi«

. neralisk produkt, än ett vegetabiliskt bartz och ^

än ett djurämne» Kämpfer, och efter honom S ve-
diauer, visade emedlertid, att den bildas i Pottfi-

skens tarmar, och att den icke fortares af honom,
såsom nutriment. Den bästa ambran fäs från ku-

sterna af Madagascar, Sumatra och Japan. Den
sämre sorten kommer ifrån Cumano och Maiabar, och

den sämsta |rån Moluckiska och Bermudiska öarna^'

Aethiopien, Jamaica, Florida^ Karolina, Tabago,
Barbados o. fl« Den skal! också finnas pä ^yska
kusterna, och träffas simmande pi hafvet. Sällän

finnes den under jordytan, om icke der dei] pi
hafsstränderna biifvit öfverböljd med sand. Deirin-

samlas på namde ställen, då hafvet oroas af st.r-

ka stormar, och insamlingen lättas ganska mycket

p

derigenom att vissa foglar uppehålla si c; i stora

.skockar der den finnes, och röja sig alltid gehomK
titt skrik. Stundom fiskas den ur hafvet med liäf,

på samma sätt. som bemsten.

Den bästa ambran har en ljusgrå färg och at

i|enoinsku<en af gula ellex^iödaktiga strimmor» De«
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:

it fåst) nntindlig, ogenomskinlig, uti:ä mSrkare Sn

inuti. Ger, då den värmes eller rifves, en egen^

för de Heste menniskor ganska angenäm lukt ifrån

ale, Den iir mcdelmjttigt hfird, har ett åiikornigt

^ eller stundom nu^^jot b.acti^t brott; trj^ckt emellan

fingrarna gir den tiU ni-gnn del sönder, och mjuk-

iiar slutligen som vax af handens värme. Den
•mSlter vid en lindrig värmegrad och kan lätt ge»

nomstsckas med en upphettad nål*

Ritt ofta * finner man i ambfan, isynnerhet i

alla de större styckena, snablar af sepia oetopedia,

avarta musselskal och icmr.ingar af tiera hafsdjur
,

som äro pottfiskens van iy:a föda. Den ambra sopi

'txätfas i djurets tarmar har en mindre angenäm lukt,

än den som träffas på stränderna, luktar något likt

djurets träck och får först, efter någon förvandling

iden yttre luften, den egna angenäma lukt, hvaraf

den caracteriseras. Huru den *bildas hos fisken är
pbekannt; men det tyckes vara utom' all tvifvelj

att den uppkommer af gallämnet, antingen concre*

, iionerra formeras redan i galiblasarn, eller först i

tarmarna, och den tyckes nästan endast bestå a£

detta föj:än()rade galiämne. Detta blir så mycket
mer sannolikt, dä man vet, att andra djurs galla^

. Utom kroppen, vid vissa omständigheter, antar en '

egen stark, ej oangenäm lukt, men som mera lik*

sar muskus än ambra. Man här träffat den endas^
hos pottfisken. ' '

'

Ambrans sammansättning är ganska enkel, och
' den innehåller utom detta förändrade galiämne, fö-

ga annat än mekaniska inbiandningar af djurets

träck eller njutna föda. Dess eg, vigt är 0,9086$
den är således jättare än vatten. • Den löses hvarken

• «{* kallt eller kokande vatten, men ger St det sed*
nare tu skarp smak och ambralukt.

a) Distillcras ambra med vatten, så ger den,
efter Juch's föxsök^ ungefär 0^,13 af en%kti|^oI«
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ja, som har ambrani egna anQ:cräma lukt och cn .

ljusgul iarga, irien ciercmot ger den, elter Ro ses

försök, ini;cn oija, utan endast en iadd föga iuK.-

tande vätska, hvari man ingen oija kan upptäcxwa.

Orsaken till Qltkheten i dessa försök, Ugget

jannolikt i den undersökta ambransf oliksi älder orh

. i de större eller mindre förandiin^ar , den Äf tiden

undergd^t, - ^

*
/

;
b' I kall alkohol löses ambrarv trögt, men ^e-

nom kokning upplöser *den sig deri näitan fuiikoii -

ligt och fäller sig åter under afsvalningen tiii st )r*

tc delen derutiir. Lösqingen i alkohol har en långt

angenämare lukt än sjeUva ambran.
«

c) I nafta löses den lätt vid cn lindrig värme

9ch endast en liten portion af ett brck- eller bartz ikt

ämne L^crnSr. Lösningen i nafta fiiUei budc a£.

ratten och aikohol.

Fällningen ur bägge smälter lätt i värme, tän«

det sig pl^ ljuset, brinner med låga och. ambralukt^
ocb upphettad i en ailfversked förflyger den med
bvit rök, utan Iteratod.
'

•
' *'

'

d) Torkad ambra ger i dhtillation en gulaktig
•Ija, som efter hand blir mer och mer mörk, och
luktar emellan vaxolja och bern stens oija. Det vat«

' ten, som tillika fås, öfvergår till stör^^ta delen, in«

nan decomposition af värmen begynnes. Tillika får •

man i retWhaisen . ett 'surt salt, som efter Juchs
försök är bernstenssyra. —- Då ban icke hade me-

^ ra an 4 gran af denna syra till undersökning., si är
det ämiu osäkert, huruvidå det icke Också kunde
vara benzoesyra, som har alla de caracterer, hvarpS
han igenkände bernstenssyran^gemensammamed denna*

Alla dessa försök med ambrana aammansätt-

»log vi9a, att den består af fettvax, eller ett vaU%



ratsHkt änmne, nom ganska mycket liknar det fett*

liKa ämne, h\artiU gallan hoa dc Beata djux £öi«

bytes i taziDarna.

Upphettas ambra , så tänder den sig och brin*

nec med låga', i fiygtiga oljor Ioms den lätt, men
fii feta oljor ganska trögt oeb i ringa qvantitét;

caustika' alkalier upplösa .den icke och f5reria sig

icke dermed till tvål, och i dessa hänseenden skiU

Jes ambian ifrån vallratcn. Svafvclsyra upplöser

den och svartnar, men ambran fälles derur nästan

oförändrad af vatten. Salpetersyra upplöser dea

under utveckling af myckcp syrsatt qväfgai, men
lösningen sker ganska trögt, äfven då^ den under*

bjelpes af värme och blandt)ingen kokar lätt öfver.

Utspäder upplösningen med vatten, så fåiles am*
bran till sina yttre earaéterar oförändrad* Syrsatt

saltsyra sönderdelar den icke eller.

Juch, som trodde sig finna bprnsfenss3'ra i-

bland produkterna af ambran^ distiilation, anser den
såsom ett mineralämne. öfverensstämmelsen ^ a£

^mbrans förhållanden med andra djurs gallstenars

9

sammanlagd dermed, att ambran finnes i pottfi*

skens tarmar, der den uppmjukad af värmen, kan
blandas med andra, ur djurets träck inblandade, Sm«
nen, och att den finnes simmande på hafvet, just

der desse fi*?kar mest vistas, tyckes vara ett bevis

för den satsen, att den snarare är en produkt ut

jpottEskens galla 9 än ur mineralriket*.

Ambran skall stundom fås förfalskad med in«

blandning af rismjöl; den blir då lätt maskstungen*

Ambran nyttjades Ibrdom såsom ^tt nervstär*

kände, antispasmodiskt medel, men vi hafva mån«
ga bättre och mindfw dyra. Den nyttjas nu mera
endast till parfumer, uplöst i alkaliserad spriritus*

(Alkohol befriad från vatten med pottaska.) Öster*

ländningarna anse den såsom apbxodisiacum, ocii
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tro, att den $6t Ungt lif, Dea^ins^' standom i

chocoiad*

g, VeLllrat, Sperma ceti. Pottfiskcn, phy e-

t^r fiiacrocephakis, har i hufvudets och ryggradens

Venen mängd ttekantiga båiighcter, som utanpå

endast betäckas ilf huden,. och äro fyllde af ett fly-

'tände, gräddUkf fett ^ «pm stelnar, då djuret efter dö-

den kallnar. Mau renar det ifritt vidhängande o*

xenligheter genom tvättning i vatten, smältning öf-

ver elden, silning och, sedan det ånyo stelnat, ge-

nom prässning i linnepr.sa , hvarvid en portion

flytande olja eller trän utrinner. Det i päsen qvar-

'•tadnade renas ytterligare ifräh tran, genom en kall

naceration i tn syag lut af aska och .osiäckt kaik*.

Repeteras denna operation ännu en gäng, så får man
slutligen ett i $mä Qäll kristalliseradt , fettUkt ämne,

som kallas Valirat. 1 Bordeaux silar naan den

smälta vallraten i sockertoppsformar, och låter

tranen afrinna pÅ samma sätt, som syrupen ifrån

BDckret. Det hitkommer i flata, hvita och något

genomskinliga stycken. Valirat finnes dessutom

Upplöst i de flesta valfiskarters fett och kristallise*

tzx ur nästan all tian, då den får stå någon tid«

VallfSiten' ftntkiuter under afsvalningen t hvi«

ta, silfverfärgÄde, glänsande blad. t)cn har en e«

gen fadd lukt, som icke bör bortblandas med luk-

ten af härsknadt fett. Den låter lätt smula sönder

sig mellan fingrarna till ett fett, bladigt pulver.

Den är lättsmältare än vax, men svårsmältare än

vanligt fett. På glödande kol smälter den, tändes'

esg och brinner likformigt, utan att spraka och u«

tan oangenäm lukt^ med en klar lysande låga. Den
nyttjas derBre på s;na str.llen till ljus, som dess«

utom hafva den fdrdelen att icke fläcka kläderna,

•tmedan cn påfallen droppa, kan lätt gnuggas bort*
*

I distillation fBrstores vallratep obetydligt,

öfvcai i f9fm af en olja, aom likväl efter di*
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«IUIitioM bli^ flytande, och for bvtt oiiidistilierir.5

,
blir mer och . mer tunn. Man erhåller ingen väN
öka. Kokad med vatten blir den olöst-^ men är cf«

ter afs\ ainifigen härdare och löjligare i alkohoi«

I luften gulrar den och har^knar, men kan i%

ter^ liksom annat barskt fett, förbittras genom blöt-

ning i alkohol och utspädd kflilut. Med svafvel och
foifor förenas den i smältning. Concentrerad svaf-

velsyra' uppl6ser den svårtas och luktar svåfligtj

men blandad med vatten, afsåtter sig vallfaten, ef»-

ter utseende, olörändrad. — Salpetersyra och salt-

syra {iKändra den icke vid Ififtcns vanliga tempera-

tur. Syrsatta salt-^yran farfar den gul och i^ör den
iiärsk* Caust. alkaiier lösa cicn trögt, den der-

af uppkomna tvålen torkar liitt och läter pulvrfse-
* 9a sig. Upplöst i vatten är den oklar och mindre
likartad än vanlig såpa. Kokt med blyoxid jget

den plå^er, liksom annat fett» Teta och fiygtiga

oljor Idsa den lätt. Löses 2 d. vallrath i r d. ter«

pcntinolja och denna massa sedan £;irgas med
alkanna, sa^ ff-r man så kallad S:t Januarii

bl'^d , som i luftens vanliga värme ar fast, men
som smälter då den stryker i handen eller då glaset

af handen uppvärmen Ai alkohol löses valiraten

i kokning, men en stor del fäller sig åter undet
afsvalningen och antager krystallföroi > dådenlång**
samt afkyles. Aether löser den lättare och i atöne
män^d. Låter man lödningen sakta afdunsta, sa

• krystallisci:u valiraten i hvita, glänsande blad, då
deremot talg, cacaosmör o. d. afsätta sig i oregel-

£ormiga.3 vårtiika klumpar*

* VallraUtt. förekommer, utom hos *pottfisken,

hos många Mdia d|ur och de flesta animaliska äm-
nen förvandlas^ gesom ^rriittnelsen, till en tväl.
lik fdrening af vallrat och ^mmoniak. Jag hat
nlmnt, att kött, som macereras några månader i

vatten j förb^tea tiU ett vailxatiUit , fett^ som
ja*
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jdg, till skillnad frtn den hos pottfisken, béfitit«

liga egentliga vaUraten, kallat,- eftet Foucroy^
fcttvax.

j

Vallratcn förfalskas stundom med vax, men
bedrägeriet upptäcktes lätt af den felande biadiga

texturen och vaxets olöslighet i nafta»

- - VaUrat nyttjades fordom invärtes emot biöst»

sjukdomar, ^jord till emulsion med ägg-gula eller

mandlar. Nu mera nyttjas den endast till några
mildare salfvor^ isynnerhet till ceratum album*

IG. Bezoarer kallas ett slags gyttringar i at*

akilHga gräsälande djurs inelfvor. De kunna vara

af fiera arter, bland hvilka somliga fordom l^öUos i

mycket värde. De bildas af svårlösta- ämnen in-

nom tarmkanalen, som afsätta sig på' nedsväljda
' frön, strilL, bark, blad o» d. De bestå delsafjord-

salter och dels af ett hartzlikt ämne. l:o Bezöarer

af sur fosforsyrad kalk utgöras af tunna lager,

sota lätt kunna åtskiljas. Rodna lakmuspapperet

och äro till någon del lösliga i vatten. De innehålla

tillika litet coagulerad ägghvite. 2:o Af fosfor^

syrad talkjord, Desae förekomma oftast. De äro^

l^ulaktiga och hälft genomskinliga. Deras eg« vigt

&r 2,l6o. De bestå af lager, som tätare samman-
hänga än de föregående. 3:0 Af fosforsyrad am* •

moniak^talkt Desse aro allmännast och störst. De
igenkännas lätt af sin väfnad, som är strålformig,

.utgående ifrån medelpunkten. De äro grå eller

bruna, och hafva här och der gröna, gula dier-

bruna förskuggningar af mekaniskt inblandade växt*- >

ämnen. De innehålla mycket ägghvite och lemna
efter förbränning tn ganska kolhaltig aska. ^
Stundom skola de finnas utpå öfverdragna af svafr
velsyrad ammoniaktalk. 4:0 Gallstenar^ bildade af

gallämne, rcsinifieradt i tarmarna, hafva en rödbrun
eller brandgul färg, och lukta^ stundom _moschus«

Djurkemien^ 3. D41L '
. JI

^
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D0 btfVa nlgoa analogi med ambra. Bestä af

fDaobakade klumpar och förhälla sig i kemiskt Kan*
teende likt det i träcken resinifierade gallämDet*
0-\cns gallstenar nyttjas i målning, såsom en brand . ,

gul läiK- 5:0 FgentUä^a Bezoarer. £ef;tl af ett

eget hartz, som tydligen skiljer sig ifrån det för-
* ändrade gallämnet. De åtgöras af glatta, polerade

^

sköra och tunna lag, lösas i alko^iol, och förfiyg*

tigas i hetta antingen alldeles » eller till större de-

len* Man har dem af tvenne. slag* Det ena af

dessa är ljusgrönt och har eh rrag httter smak , för-

flyger i hetta, löses i kokande alkohol, ocb kristal-

liserar dcrur åter under afsvalning. Det innehål»

ler dels galla och dels ett eget, efter allt utseende I

utifrån inkommit hastz* Det andra är brunt eller

- violett» Bezoarer af sednar^ slaget äro icke bittra, 1

iiäAaa olösliga i alkohol, men lösas fullkooiligt af

idkali, och lösningen blir under intorkning pur*
porröd* ' Det ger i di^tillation ett gult, sotartadt

suhlimat, som hvarken löses af vatten eller alko-

hol. De egentliga bezoarerna äro äggformiga ,

gallan så stora som ett litet hönsägg, och hafya ett

skal af någon frukt till kerna. De bärstamma från

föga känd a djur i Asien och Africaj och tyckas härröra

från hartziga växter, som dessa djur förtära. Man
värderade dem fordom hö^t s&som läkmedei, och
hos Perserna Iro. de ännu ganska mycket i anseen* 1

de* ^ De förfolskas derföre ofta. En äkta bezoar*

sten bör gifva ett grönt strck, då den strykes mot
ett med kalk rifvet papper. 6. Bczoarer afsvamp*
Fourcroy och Vauqvclin funno somliga bezo*
arer bestå af fnösksvamp (boletus ignartus) och
desse brunno, efter torkning, som fhösk* De voro

,
stundom titpå öfrerdragna med fosforsyrad ammoniak» 1

tolk. 7* 4f hår. Åtskilliga djur slicka i sig hår^ I

hvilket i tarmarna efter liand hopfiltos till en
!

kula, af lika textur som hattfilt; dessa hlllar blif«

va ofta stora som äpplen och deröfvcr, och få nauin
af segagropilae. ,

**
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II, Fjäd r utg^r foglarnas yttre betäckning,

i stället för de dä^gande djurens hår, med hvilka

de sannolikt hafva en någorlunda likartad samman*
sättning* Dc äro äirnti icke noggjant undersökte.

De upplösas af syror och alkalier, och skola ge*
,

• nom kokning i vatten kunna förbytas till iinini« Del
vore intressant att undersöka natturen afdnas Dolng*
falldiga 'sköna färt^or»

13. Ormgift. Dc Nflesta ormar hafva i öfre

och främre delen of hufvudct ett rörligt käftben,
*

hvari tvennc, (sällan 3 eller 4) hvassa huggtänder
sitta fastade. Dje omgifvas utpSl af en skida 9 biU
dad af den yttre buden,* nr Bviiken tanden nertill

.framsticker. . Tänderne 9r<e litet böjde, fluta sig i

en skarp spets och Sro llngsefter ihoHgt, bildande

en kanal, som öpnar sig vid tandspetsen. Bn kör-

tel, som ligger på sidan vid kindbtnet, bereder

deras gift, som samlas i en hinnaktig gäng, hvar-

ifrån det föres till tandens kanal. Då ormen hug^
ger, uttiyckes giftet af käftens musklar och nedfly*

ler genom tanden i såret.

Nästan allt^ hvad vi veta opo detta giftiga Sm*
liets fysiska och kemiska fdrhällanden, är resulta*

tet af Felice Fontana^s försök med ormgift (e«

genteligen hemtadt af Coluber Redi), hvaraf jäg
skall anföra det förnämsta. Ormgiftet har ingen

skadeiig inflytelse på andra ormar, på blodiglar,

snäckor o. d. Det verkar i allmänhet svagt på kall-

blodiga djur, sköldpaddor dödas deraf, ehuru ganska
långsamt;- men pl varmblodiga djur visar det kraft*

fulU sina verkningar såsom gift.

^ Det innehåller hvarken fri syra, eller fritt al«

kali, inga saJtcr anskjuta Herur under afdunstning,

det har ingen bestämd sn.ak , hvarken skarp eller

brännande, (såsom giftet af bi getingar och skor*
' pioner) eller fadd, utan lemnar en länge fortfaran*

de känsla på tungan 9 lik den af ett sammandra*
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gande vextämne* ,Hundar Sta ett dermed bestmkftt

bröd gcrna och utan olägenhet» I »året gdr det

ingen kinsla af smärta ^ och om det strykes på hu-
den; åstadkommrr det hvarken rodnad éiler inflam^

mation. - .

Det har gul färg X)ch consistens, nästan som

olja* Det har ingen lukt och torrkar lätt i luften*

Låter icke tända sig med låga. Dess giftiga ^en*
skapor t^ehåUas till en god del efter torrkning, men
förstöras alldeles efter il till la måtoaders forlopp.

Man måste derföre med försigtighet handtera torr«

kade ormhufvudcn. Färskt ormgift sjunker i vat-

tcn, men upplöses dcri fullkomligt genom skakning.

Det coaguieras icke i kokning och upplöses efter

intojrkning, om det digereras med varmt vatten»

Det är olösligt i alkohol och fälles deraf ur sin

lösning i vatten* •

^

Ormgiftets verkan på den lefvande kroppen j

§r dels local, dels allmänn. Blandas det med Mo-
det, så svärtas detj och om det injiceras i ett lef-

vande djurs ådror, så dör djuret ganska hastigt.

Dess locala verkan angriper endast nerverna. Den
bitna delen svullnar, blir gul, grön, och slutligen

gnpf^rencrad j dervid dödas nervernas ytandar, som
i det öppnade såret råkades af giftet, och detta

tillstånd fortplantas, efter giftets olika myckenhet
eller olika verksamhet, kortare eller längre bakåt
mot nervernas upphof. Småningom absorberas äf-

ven en stor del af det inkomna giftet och dess ver-

kan blodmassan påskyndar den lokala effcctcns

utspridande och dödar djuret. Myckenheten af in-

kommit ormgift bestämmer helt och hållit faran af
bettet; ju större biodmassa det bitna djuret har, ju
mera bUr giftet utspädt och ju ringare dess ver-
kan; ty ormgiftet kan icke multiplicera 8ig'innom
kroppen, såsom åtskilliga sjukdomsgifter, t. ex«
koppor, messling, siphilis m. fl. af hvilka den
mind&ta atom fölökar sig innom kroppen^ tillräcklig
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latt åhringa smittan. Smärre djur dö nlltid hastigt

af ormbett, då deremot mcnniskor och större djur

^ oftast komma sig, sedan giftets verkningar gått öf-

vcr; Fontana uträknade, att, då endast yqVö S'*^
ormgift fordras för att döda cn äparf, som väger i

uns, och 5 a$ gånger sä mycket fordias förattdö*

da en dufva, som väster 10 uns, så skulle 3 gran

fordras iör att döda en menniska, som viiger 150
skålpund, och 12 gran för att döda en oxe om

37 k punds vigt. . Vid hvart ormsting af var inhem-

ska huggorm ("coluber berus^ utflyter ungefär gran

gift* . Det skulle således fordras 6 ormhugg för att

döda en menniska och 20. för att döda en oxe»

Strykcs ormgiftet på ett ställe af huden der

epidermis felar, eller är skadad, så blifva verknin-

garna deraf icke så betydliga, men de blifva ju

svårare, ju djupare hugget går. Stannar giftet i

cellulosan, så' dödar det lättast, då det deremot
struket på en blottad muskel åstadkommer endast

en lokal skada. På benhinnan, dura mäter, be-

nen, mergen, sclerotica och albuginca oculi har gif«

tet ingen verkan. En tupp, som .sårade? i kammen
med en giftig ormtand fick en höissvulst i skägget.

Hundar, kattor och caniner, som Fontana lät bi-

tas, ända till 24 gånger, i nosen, svullnade, utan^
att det mindsta ärr syntes, men blefvo om några

dagar återställda. Appliceras ormgiftet pl cn del,

som redan är afskilld fiån kroppen, elicr i samma
ögonblick den afskiljes, så är det utan verkan, och

den förgiftade delen föräntlras icke det mindsta. Ett

ställe af«kroppen, som såras af sm giftig orm, blir

om 20 secunder blått, och om det innan denna
tid bortskäres, så är all fara förbi; men redan efter

,

55 secunder är det försent. Fontana upplöste orm-
gift i vatten och insprutade det i vena jugularig

på en canin, djuret dog nästan i ögonblicket, med
uttryck af den starkaste smärta. Öppnas ett djur,

J9m
biifvit dödadt af ormbett,* så finner man bio*

et i bjertat STart och eoagolezadt, lungorna fläcU«

.

%
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ga, ofverdragna med slenif och bukmuskUrna samt
ineifvorna ej sällan Inflaminerade* Blandas nyss af-

tappadt Mod med 'af. onngtft, så svartnac det
och coagulcras icke*.

Man har sökt uppfinna mänska mcdcl , att bo-
ta följderna af ett ormbett; de flesta hafva vunnit
sin crcdit derigcnom , att menniskan sällan dödas af

Europeiska hu^orniars bett. Det enda säkra me»
del är, att genast utskära det bitna stislict, eller

innu bättre, att endast litet vidga såret och ingju«

ta deri en stark lut af caustikt kali, af salpetersyradt

allfver eller qvicksll{ver af saltsyrad antimon, eller

af något annat starkt frätmedel, hvaraf giftet ge-
nast förstöresj ^) men detta måste da genast haf*

vas till bands; ty efter en balf minut har nian att
*

befara giftets absorption. Sedan de allmänna verk*
singarna begynnt visa sigj h^r man mycket berömt
invärtes (bruket af olja.

14» HusblösSj (Ictyocolla, Colla pisctum) är
defi inre glansånde hinnan af simblåsan hos flera

species af Stör, Accipenser. Man blöter simbläsan
i vatten tiiU den utsvällt, hvaicfter den inre hin-

nan aidragcs , hoprullas i en hästskolik form och
torrkas. Det bä^ta husbloss hitföres från caspiskä

sjön. Denna torrkade hinna löses lätt i kokande
vatten, samt i brännvin till elt färglöst, haft nde
lim, hvårföre det mycket nyttjas i konsterna. Det
användes temmeligen '^allmänt illl klarntn^ af vin
och ättika.

15. Fiskfjäll föreställa djurens h:1r och foglar-

nes fjäder; genom långsam kokning skola de, efter

Fourcroy'« uppgift, förvandlas i lim* — Af fjäl-

len på en liten löija , cyprinus alburnus^ förfärdi»

gas den så kallade Essence d'Orient^ hvaraf man
t

^) Alldeles samnia (Srsi^igbct har man att iakttaga vid
rasande haadars bett, kvats (Ufits decigeaott kima»

'
. förekommas*
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bctjenar sig till förfärdigande af oälcta perlor. Pi*

/ sken fångas med nät och gnides emot hvarannan i

vatten, så att fjällen lossna och sjunka till bottnen

;

hvarcfter de samlas, torrkas lindrigt, och upplösaa

i caustik ammoniak. - Då perlorna skola göras, ut«

blåser man för lampa små glaskulor » och införer ea
. droppa af deima lösning i kulan ^ glasets inre yta 6f«

' verdragea af vätskan, och sedan amoniaken förflufgit

återstår den ti^rkade Qållmassan med perlans glans

och färg.

16. Spanska Jlugör, (Lytta ve^tcatoria Fab.)

Denna märkvärdiga insect &nnes till gauska ringa

mängd i det södra Sverige. Den uppsamlas i de

varmare delarna af Europa i Juni månad 5 och dö»

daa pS det sått, att den i stora portioner dfvérgju*

tes med ättika i en glaserad stengrytta, och upp*
bettas försigtigt, tills djuret död t, h varefter de ut-

bredas på papper och torrkas i skuggan. Span^jka

flugorna äro undersökte afThouvenel och afBeau-
poil. Jag skall anföra det förnämsta ur den sed*

nare^ undersökning*

\

Blötas torrkade spanska figgor i varmt vatten,

så upplöser detta ett extractartadt ämne^ som i ItUf»

ten blir grumligt, och snart begynner skämmas med
en ammoniakalisk luckt. Det rodnar lakmuspappe-
ret, och detta härrörer icke fran ättikan, hvarmed
flugorna dödas, ty förhållandet är det samma, dl

man nyttjar färska flugor. Blandas denna concent-

rerade upplösning med alkohol) jså afskiljes ett

svart, klibbigt ämne, och en annan del af det upp*
lösta qvarhålles och ger alkoholsolutionen en brun*^.

gul färg. — Det med alkohol fällda, torrkar lätt ,

i luften, blir ftiUt af sprickor och låter pulvrise»

\ ra sig. I distillation ger det först en sur spiritus,

sedan en vidbränd olja ©ch slutligen concret kolsy-

rad ammoniak. Om jag icke misstager mig på
Beaupoils I^eskrKning deraf, såär detta ämne ägg-

kyitc, fälld med eztractets fria syra* ~ Afdunstas

^ r
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ilkolioIsoltttioD, så Br man ett skarpt exifact, tom
ba? flugornas lukt och smak, som rodnar lakmus*
papper och förenas med caustikt kali, utan utveck»
ling af aiiimurjiak, till cn liktormig, klibbig massa,
som upplöses i vatten, och som fäiies af syror.

Beaupoil bevisade, att den fria syran icke var ät-

tika» och om man får sluta af analogien med my«
foma, så är den troligen äppiesyra.

Behandlar man de åter torrkacle spanska flugor« ^

na med scther, så upplöses deraf ett grönt rvaxlikt

ämne, hvaraf cn del afskiljer sig, då de kokas med
vatten, och uppflyter pä vattnets yta'. Detta grö-

na vax löses iifvcn i alkohol, men fälles dcrur fiter

af vatten. Det förändras icke i luften, blekes lång«

aamt af syr<;att saltsyra, och blir af salpetersyra

brandguU och härskt. Det förcnaa lätt med cau*
stikt alkaJi. Smaltet i värme till en olja, som &tet

stelnar under afsvalning. I distillatioii ger det en
sur spiritus och vaxolja, men intet sptr af amma»
niak. Den i vatten, alkohol och 3ether olödigade»
len af flugorna, förhåller sig i bränning, såsom djur-

ämnen i allmänhet, och lemnar en aska af kolsyrad

,

fosforsyrad, svafvelsyrad och saitsyrad kalk, samt
Utet jernoxid* På ett pns spanska flugor fana
Seaupoll '

/ Extract lösligt i vatten:

Agghvite - • I dr. 2 gran.

Syriigt,skarpt extract I — 2 —
3 dr. 4 gran.

Grön vaxlik olja « 3 m- \ g _
Hinnaktig återstod • - 4 — 36 —
Fosforsyrad kalk • • J2 _
Koisyrad kalk - . - 2

Svafvelsyrad och saitsyrad kalk - 4
Jernoxid • • • • . 2 —

>

I uns o dr. 8 gran.

• * *
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Jag har anfSrt åtnp% analys $ wcrä tot atf Tisfl

Jivad som är gjoidt i denna väg, än s&som en på-

litlig undersökning. Blandnin.i;cn af svafvclsyrad

och saltsyrad kalk tyckes icke tala för undersök-

ningens noggfannhct , äfvensom dat är obegripligt,

fcuru de med vatten utlakade spanska flugorna, kuh«

de, efter förbrähning, lemna ett så iättlöst sait»

som saltsyiad kalk.

Det i vatten lösliga extractet af spanska flu-

gorna, innehåller deras verksammaste dei, är blus-

dragande, 'då det utvärtes användes och gör stran-

guri, då det nyttjas invärtes. De öfriga bestl^nds-

delarna hafva, -enligt Beaupoils iörsök på djur

och på sig sjdf, vSl egenskapen att draga blås3|,

men göra icke stranguri då de intaga?. Den gröna

'

vaxlika oljan drager för sig sjelf icke en gcin^ blå

sa, men utblandas den med vax till consistens af

cerat, sä verkar den på lika sätt^ som spanska fiu,-

gornas beståndsdelar.

Spanska flugbrnes verkan på den lefvande krop*

pen är, att åstadkomma en ytlig inflammation och

utgjutelse af blodvatten. Sker det påbuden, sfi upp-

lyftes cpidermis och en blåsa formeras; inuti krop-

pen deremot, sker blott inflammation och utgjutan-

de af ofargadt blodvatten. Om spanska flugor in«

tagas i ringa mingd, s& verka de föga på magbii

och tarmarna , emedan de af dessas vätskor utspädas,

och slemmet samt hinnans organisation göra dessa

delar mindre retliga för deras åverkan. Den elden

af flugorna, som löses i vatten, uppt:igcs i n:a^^en

af sugådrorna, kommer i blodet och uttöniities utex

genom urinen; men vid sin gång genom iijurarna^

inflammeras stondom dessa, och urinstämma eller

^

stranguri uppkomma af spanska flugans locala ret-

ning på dc^sa delar. Undersöker man urinen, så

finner man dcri en betydlig qvantitet utgjutit biod-

vatten; deraf har den sin egenskap, att fällas af

•ubiimat» af alun och salpeteisyxa^ liksom i v^Un-

I
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0ot 9eh Mbrir.' Det onda bjdpes mtå dmnigt bruk
•C Blemmiga drycker, som utspädt den retande uri*

nen och 5 gt till sägande, involvera dess skarpa.

Kamfcrt lindrar äfven s^^mtomerna. Då man inta-

ger något af de verksamma delar, som icke lösas i

vatten, si uppkommer ingen stranguri , emedan des-

jsc icke upplösas af magsaften och- införas derföce

icke eller i biodet Om spanaka flugor' intagas

i större dosis, sä Istadkonma de infiansniation i

tnagen ocli ddden. De brukas invärtes, i form a£

tinctur^ mot kikhosts och tnqt diabetes m. fl. Då
dc, på det allmänt kända sättet, utvartcs användas
för att draga ?:)Iasa5 åstadkomma de stundom stran-

{^uri, detta händer, då flugans insida varit tätt be*
strödd med fiugpulfver, hvars i vatten löslig^a ex-
tract kommer att upptSsas af hudens vät^or och
absorberas. Det hinder ganska sillan, dä man nyt^
IJar en salfri af fett, hvari man digereradt spajri-

. aka flugor* En stdan kallas pl Tära Apothek si»

lod drafsaljvam
r

17, Majibaggar (Mcloe Proscarab?cus och M.
Majalis) hafva i sednare tider blifvit märkvärdiga
för det fruktlösa hopp man gjort sig, om deras

Verksamhét mot rasande hundars. bett* De träffas i

allniinnhet i maji månad pä torira och högiändta
mngar» lukta likt spaqska flugor ocb utgjuta
en gul saft tsr knäleden, dl de vidröras. Insectea

är undersökt af Thiemann.

Denna gula saft har slemmig eller gcléca^ktig

.consistens, skarp smak och majibaggens lukt. Den
reagerar högst svagt för syra. Blandad med vatten
och distillerad, ger den ett luktande vatten, som
fös öfrigt Icke ir surt eller alkaliskt, och som icke

verkar på reagerande medel* Om den med vatten åu
etilleride vätskan afdunstas i lindrig värme, så ge-

latinerir den slutligen under afkylning, och afsät-

tcr tillika en liten portion ägghvite, af en gulaktig
färg, Intortkas den gelatinerade ma:»san ocb behand*
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las med seihcr, st upplöser dennt ett gulgrönty

skarpt hartZ) 8(flh starkt angriper tungan. At^
stöden lö^es iter latt i vatten, ger ett bindande lim

,

och fällcs af garfämnc i sammanhängande, spänstiga

klumpar. — Det är oafgjordt , om icke syran tor*

de vara äppletyra. Den innehåller in^en benjord

upplöst, ty den syrliga vätskan, behandlad med
alkohol) fäller ingen ting, hvarken med kali eller

med jern eller med qvicksilfversaltar»

Thiemann digcrerade 125 gran torrkadc maji-

b .ggar i flera omgångar med svafvclsyrc?ether, hvil»

ken, efter afdunstning, lemnadc 25 gran af ett gul-

grönt, skarpt hartz. Det löstes lätt i alkohol,

samt feta oljor* Ett fjerdedels gran deraf , som hölls

p& tungan ett ögonblick, gjorde en häftig smärta

,

som småningom ökades, och bläsor formerarles lik*

som af en längre tid påiiggande spansk fluga. —

•

De återstående loo gran, di|5,ercrade med varmt vat-

ten, gåfvo en lösning, h varur litet af samma
skarpa hartz afskiiijdc sig, och som, efter afdunst-

ning, gelatinerade* Sednn hartzet afsatt sig, vax ^

limmet smaklöst. — I distillation gåfvo torrkade

majibaggar alldeles samma produkter, som djurSm*
nen i allmänhet. 100 jran lemnadé efter full för^

bränning, 8 gran aska, som intet i vatten iösiigt

salt innehöll, och bestod af fosforsyrad kaik och
kolsyrad kalk.

Då Dehne vid en äldre analys hade funnit

ammoniak i majibägjB;arna, så blandade Thiemana
100 stycken fär«?ka insectcr mec^ eri lösning af cau«

stikt kali och distillerade blarningcn, mrn fick in*

gen ammoniak. Då döda och ännu ej torkade in^^e-. ter

nyttiade^, erhöll han en ganska märkbar qvantitet

af flyktigt alkali; och då majibaggar itmnades att*

dö i en korkad flaska, blef luften i flaskan om nåi»

gra dagar starkt ammoniakalisk. Thiemann bevi* -

vilade således med sina försök, att Dehne miss-

tagit $Ig9 då han trodde, att en animaiisk saimiak
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vore nnjiboggariies egentliges verksamma besttnds- -

del, och sannolikt utgjöies denne förnämligast af cfet

akarpa hartzet, om icke detta till större delen blif* ^

vit n^bildadt genom setberns åverkan.

•

Ig. CoccionelL (allmänt kallad konsioncll) är ett

af vRra skönaste röda- färgstofter, och består i en
torrkad inuret ^ coccus cacti, som iefVor på cactus

opuntia, ooh planteras såsom en handelsvara i Me-
xico, Sydamerica och Ostindien* Man samlar in*

secten och dödar den i heta vattenångor elier pl
ett varmt black, hvareFter den torrkas. Dess färg-

ämne är dess märkvärdigaste beståndsdel, men då

dess närmare beskrifning egentlipjcn hörer till läran

om färgor och färgning, kan jag hä^ icke vidlyftigt

uppehålla mig dervid» Man bereder deraf den skö«
na miniliurfärgen carmin på följande sätt: Man ko«
kar i en tennkittel 12 skMpund distilleradt, ellec

baldst regnvatten, tillblandar under ^kokningen, 4 i

uns finrifven coccionell, och låter blandningen, un-
der ständig omrörning med ett glasrör, koka i 5
minuter, h varpå 5 scrupler finrifven romersk (d. ä.

jernfri) alun tillblandas. Efter ett par minuters
kokning tages kitteln af elden och lemnas betäckt '

att klarna. A/edan den' ännu ar varnt afhälles det

klara i glascylindar ^ hvari carminen om några dagar
. afsätter sig; tages deréfter på filtrum, tvättas med
regnvatten och torkas, väl betänkt, i skugga. Den«
na operation ger en mörkare carmin. Ljusare fas

den, om till föregående processen tillika inblandas

2 drackmer rifven cremor tartari; och ännu sköna-
re blir den af en behörigt tillredd tennsolution , som
indrypes till soppan får den lyster man önskår. För
mycket gör den blek, och en illa gjord tennsolu» I

tion förstörer alitiamman. Cannien år löslig i cau*
stika alkalier, åfven i ammoniak, och kan i denna

,
' upplösning formera en saftfärg. Den förfalskas i

handel ganska ofta med cinober, hvilket upptäckes
genom upplösning i ammoniak, hvarvid cinobern

blir olöst» Florcntiu€rlack fås då coccioneUcns färg^
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ämne upplöses i en lut af pottaska och sedan fäl«

les denir med en alunsolution, eller också då det

upplöses i aiunvatten och fallei* med alkali. -r-Cbo
cionellens färg är dessutom löslig både i alkohol,

ofh vatten och en dekokt deraf kan länge förvaraa

utan att ruttna»'

19. Kermes är en hinna, fylld med ägg af in-

sektslagtet Coccus liicis, som uppebållei lig i sö«

dra Europa på Qvercus coccifera* fionan sätter sig

, i maji på trädet, har dä ett hirsgryns storlek , men
^ ayaller småningom och skulle i juni lemna sin af-

föda, on den icke dessfdrinnan dddades. Man los*

sar dem från trädet, fiigtar dem niccl ättika och

torrkar dem pa ett utspändt linno. Äggen innehål-

la en röd vätska, hvilken derundcr Jntorrkar, och

som sedan kan extraheras både med spixitus och
vatten« Man betjenar sig af detta pigment i färg«

nin^ och .faster det ined alui^ och vinsten. Tenn^
'

solution ^er den en hög kanelfarg. Alkalierna gö-
ra färgen mera rod, men mindre liflig. Kermes ger

en mindre skon färg än coccionellen, men, den är

beständigare. \ •
^

Coccus lacca^ som p5 Ficu^ Indica och Religi-

ösa bereder gummi laccan, borde äfven höra hit;

men de fimnen deo frambringar, afhar.dlas bäst

bland vegetabilierna, till hvilka de förnämligast

också böra. Det samma gäller om galläpplen, som
frambringas på Eklöf, genom ett stygn af cynips

qvercus folii, hvari han tillika lägger sina ägg.

20, Silke fas af den väfnad, hvarmed '^iikesmasken,

(larfvcn tillPhalcna Bombyx mori) öiverdrager sig in-

nan den skall blifva puppa. Massan till si I k et ligger >

inuti fnaskens kropp i form af en jeg vätska, som
först i luften hårdnar I syrligt vatten stelnar den'

till en torr massa liksöm hopfiltad af hvita hår.

, — Så tunn silkcstråden ar, finner man den likvät .

öfvcrdragcn nicd en gul fernis>aj som måste bort*
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ikaffas, för att gil va silkct mjukhet och glans. Det«

ta sker genom maceration i lut, i tvålvattcn, i ut-

fpädd saltsyra o. s. v. Det från sin fernissa rena«

de siiket) har sedan all likhet i sammansättningen

aicd bår och horn, och förhåller sig p& lika satt

till keoiiskft reagentia. Silkesmaakens puppa ijioe«

UUer i en liten reierYoir, nita äodtarmena öppning ^

cn egen icke flyktig s^Fra, af gul Titg och stickan*

de sur smak. Den förstöres i bränning. Man har

ansett den för en egen .syraj men så fa försök, äro

dermcd anställda, att man deraf inga resultat kan
draga. Sannolikt är den äpplesyra ^ eller kanske
njölkayrt,

2f. Vax och Måning» Bien aafmla i blommor*
lAs nectaria den klara' syrup, som der afskilje«

och förarbeta daraf innom sin kropp ett slags soc-

ker, som vi kalla håning, samt en concret fet ol

ja, kallad vax. Det physiologiska af biens åtgärd

vid haningens beredning, är ännu icke utred t. £•
gentligen är icke håningen en animalisk produkt

^

utan innehåller ett vegetabiliskt socker, som innom
biets kropp blifvit föga förandradt. Der är olikt

det socker 9 som fås af sockerröret ^ ocb liknar soc«

kret i blommornas nectaria. Proust har förtriff*

ligt visat, att vextsockret i allmänahet är af tre

hufvudvarittetcr a^ sockerrörets ^ som krystalliserar

trögt i stora, genomskinliga regelbundna krystal-

ler, och sockrar starkt, b) Håningens
^ vindruf*

wornas och de fleste inhemske sota frukters^ som
krystalliserar lättare , men alltid i orediga korn»
och som sockrar svagare» och c) syrufi^ som icke

krystalliserar, utan om den intorrkas, åter fugtar

i luften. Denne sockrar starkast. Håningen hörer
alledes till den andra afarten af socker; men den
innehåller äfveYi litet af den första, och derom gäU
ler, i kemiskt hänseende, alldeles det samma som
om socker. Håningen nyttjas i medicinen och tid

beredning af n^öd» som fås, då en upplösning afhå*
ning lår jäsa med en portion tonrkade blommor af
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^ullvifvan fprimtila veris), samt till flera behof. —
Vaxet beredea icke, iåsom man länge trodde, af

viixternes pollen, som bien pa knävecken af bakbe.

sen hemföra. Huber fann, alt bi 9 fotfi fordradet

endast med tyrup, fortfor . att bygga sina celluiec
^

och att göra yax^ men der.ais ungar dogö. D^eniot
. {ann han, att om de fodrades endast; med fröoijöl,

aå upphörde vaxbildningeti , men ungarne lefde,

Deraf finner maa, att frömjdlet endast tjenar till

Ulloarnas näring, men icke till vaxets generation.

Vaxet är således en inaom bieas kropp nybildad

animalisk olja. Det är skört i köld, men mjuknar
a värme och smället vid -f45^« Det har en hvit,

gul eUer möråLgiii GUg, och tn egea lukt. I di«

atiilation aaed saad, ger det en coocret olj^, som,
efter repeterade ooodistifleringår, blir tunn och lju«

sare till färgen. Den nyttjas pfi apotheken och
kallai vaxclja, oleum ccr?e. Med alkalierna ger

* vaxet en såpa, som nyttjas till så kallad encaustik

målning. Det iöses till en ringa portion i alkohol*

Förblller sig i öfrigt, som feta oljor i alimännhet*

Blekes lätt af syrsatt saltsyra» Man blandar vanlU
gen smält vam af +50* med en het och coacentre*

,

vad upplösning af syrsatt saltsyrad kalk och ska*

kar dem tiUsammao, hvirvid vaxet blir snöhvitt.

Kokas vax länge med vatten, så förlorar det större

delen af sin färg och blekes sedan lättare. Det me-
sta vax blekes i solen, sedan det förut blifvit for-

mat i tunna skoUor. Det nyttjas i medicinen till

beredning af plåster och salfvor och. i economien
till^us oc^ flera behof. — FoyväXj Propolia, kal
las ett slags bartz, hvilket bien hämta. p& de unga
skotten af .granar, tallar, ask o. fl. *och hvarmed
de igensmeta alla sprickor på kupan. Det har en
brungul färg och luktar af styrax. — Biens gift,

som de med gadden ingjuta i såret, är undersökt
af Mead, men man kan af hans försök intet annat
inhemta, än att det är cn gummilik •vätska» soni

under afdunstning torrkar och spricktr«
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Ä5. Myrsyixi. Myrorna innehålla cn skarp sy-

ftf hvUken de spruta Ifrån sig , dä- de retM* Den«
m syra beskrets först affischer 16^0, och sedan
(antka 'fullständigt af min vöidade lirare Jo«
han AfteliHs 1777. ansåg den, for en
egen syra , som hade mycken likhet med Sttiksyran ,

till dess hon genom Deyeux*s samt Fourcroy^s
och Vauqvelin*S försök förklarades for att vara
ättiksyra, förenad med äpplesyra. — S ué r sen bevi-

sade sedan ax 1805 fuilgiltigt, att myrsyran var

cn egen syra, hvilket man redan bordt finna af

Richters föisök (neue Gegenstande 6 st. 1796)
tom hevisa^ att den concentierade myrsyran har en
iSngt större egentlig vigt, än den högst concentre*

'xade iittiksyran, och att myrsyrade salter i vatten-

fritt tili<;tand inochalia niiia mer basi^ än de ät^

tik V rade. — Den sura vätska, som myrorna gifva

iirän sig . har en skarp, sur lukt, som något Uk«
nar lukten af concentrerad ättiksyra ^ och som till*

horer den egenliga myrsyraq* Men den innehåller^

ntom myrsyra^ Sfven äpplesyrä, såsom Fourcroy
, och Va uq velin först visade , hvilken kan afskiU
jas, dt hlda syrorna mattas med alkali, och saltet

fälles med myrsyradt bly. — Jag har för öfrigt

i förra delen af min Lärbok i kemien, sid. 383»
bcskriivit myrsyran, samt dess beredning, och an*

ser derförc öfvcrflödigt, att här repetera det. _
Den så kallade myrnttikan , som nyttjas till åtskil-

ligt economiska behof, tillredes af myror, som in*

dränkas i varmt vatten, tills detta får en tillräckligt

tkarp syra. Myrorna fångas på slätt* käppar, som
nedsättas i myrstacken, och då myrorna i mycken»
het derpå uppkrupit, afrakas de i Cn kruka med
vatten.

23. Spindelväf väckte kemiens uppmärksamhet
derigenom, att cn Prest i franche Comté nyttjade^

- den
*.

Hos de flesta mlSfldskt iSriEklttre orikttft kalisA

Arvidson* '
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åtn, tåjom ett feberstlllande medel, hvilket sedan

bekräftades af S:tUrsin, Lazarettsläkare i Chartrei*

Den bÅef uadersökt af Cadet, och oaktodt hans

äoalys viast. icke ger mycked upplyaning , skall jag
likval anföra det fömamsta deraf* Digeieraa en
eatnlad massa af spiodelirif med kallt vatten ^ säfli

detta en rödbrun färg och fälles af garfämne och af sy»

ror. Fällningen med sy.ror upplöses åter, om vät-

skan mättas med ammoniak. Kokas spindclväfven

med vatten 9 så upplöses nära hälften af dess vigt.

Lösningen skummar och luktar ej olikt championer*

Afdunstas den, så afsättes beständigt én hinna, som *

^geneforas^ aå fort den borttages. Det Iters&ende bil*

åät slutligen ett segt extract, hvar af allohol lipp-

16ser nini en f}erdedel« Alkoholsolution ger en
brun, deliqvescent extractmassa , af en skarp smak.

Det i alkohol olösta är grynigt^ likt kokadt och i

luften torrkadt blod, har en svagare smakeoch pö«
aer icke på glödande koL

Den i kokande vatten olösliga q^indelväfven^
digererad med alkohol 9 ger en pomeransfargad tin*

ctnr, bvarur Vatten faller Ihet gråaktigt baritt* Det
6friga at lösningen ger, efter afdunstning, en brun
eyruplik, deliqvescent- massa af en i början söt,

men sedan skarp smak. Det i alkohol och vatten
olösliga af spindclväfven lemnar, efter förbränning,
kolsyradt och saltsyradt natron, gips, koisyxad
kaik, jernoxid, kiseljord och l^jord^ hyilka sedi

nare kanske börsörit från danifli, som vidhängt
•pindelväfyem*' ,

•i • .
'

.

94» Gråsuggor (OnisciiS ascllus), som fordom
nyttjades i medicinen, innehålla, enligt Thuuve^
nels analyb , ett skarpt vaxiikt och ett extiactiikt

ämne^ samt saltsyradt kali och saityrad kaik*

25. Den svarta saften hos bläckfisken (Sepia of-

ficinalis) beredes af en mängd små köxtlar, ocbut«
Djurkemien, a* DeL 32
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jfjute» aF djuret, för att dölja sig t det deraf oge«
noniskinliga vattnet. Det består af en. uppslam^
mad, koiartad) i de flesta yätsko? olovUg^.iint för-r

delad massa, som simmar i en aiemmig vätska^

Ganom intorrkning blir den hixd och, sprucken*
Kineseme tillreda ett bläck deraf, som utmarkec
sig framför alla andra, genom s^n egcnsk^p^ att

motstå alla utpiånioj$medel,

26« KräfUtenar äro egna concretio.nex, som
stundom träffas pä sidorna af kräftornas mage^ un^
^er det att deras ännu, mjuka skal hårdnar* . Da
best& af kolsyrad kalk och brisk,. soos^ efter jord^

aaltets up'pl5sotng i svag salpetersyra, återstir i

form af en hinna. Fordom satte man ett stort me^
dirinskt värde på dessa stenar, nu mera anses de
icke bättre än annan kolsyrad kalk. Man samlai;

dem i Indien, Pohlen och Ryssland på det sätt,

Att kriiitorna sÖnderstötas i stora högar och Icmnaa
att ruttna 9 hyarefter atenarna lätt £r|nskiija8 fråa

5^eu ö{rig?l t)^»aOf

%f, Perlemér och perhr» Det fStra ar akflel

af Avicula margaritifcra, Mytilus marg., Uniomarg.
pch Mya marKaritifrra. Det består af kolsyrad

kalk och en hinnaktig väfnad. C^e sid. 154 2. Del.)

JPcrhrne äro en concretion inuti dessa djurs krop-

par, osäkert om genom en sjukdom, eller af någon
annan omständighet. De största väga sällaa öfvet

4 gran och- vardpraa* ganska hcigl« Det 'aäges, att

man , genom skalets genombårande, kan tvhiga snäcka

djuren att frambringa perlon De hafva blifvit fin

skade hos oss i några inhemska strömmar, mender»
igenom har^snäckan på dessa ställen snart blifvit

utödd. Jag har förut (på anförda stäile) omtalat

perlans sammansättning, som i det hda ofyeien&t

^fämmer med snäckskalets*
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Sid. 46 r. 28 litet läs: intet

— 49 — s6 Det — Gallämaet
— 102 — 8 /tag bort limm.
— 103 — 2 Obs. att Förklaringen af cTiyli Krg-

förändring efter Fourcroy är fals]|r Detta

ark var redan tryckt innan jag hunnit fulibor*

da blodets analys, och då jag icke kann sub-

stituera pn riktig förklaring för den oriktiga ,

trodde jag det vara onödigt att omtrycj^a dessa

blad.

— 113 — 29 stärkelsen L äggbvitcD.

— 128 — 2 g,QO L 2,00.

T- 150— l den L dem.
•— 156 — 15 utdunstas L afdunstas#

157 — Q ben L limm.
— 158 står genom felaktig uppställning linum blancl

märgens vätskor, då det borde siå bland de
fasta beståndsdelarna*

r- — 5 vatten L luften.

< ib. — ib. coaguleras icke: L cuagulcras Icke fri*

villigt.

*— \2l — 18 inelfvorna L inelfvornas,

^ 190 — lo .alla L flera.

— ib. —31 dagar L veckor.

_ 211 — 28 äpplesyradt L rojölksyradt.

.— 251 — 22 med L vid.

— 253 — 21, 22 Seguier ^cguin#

255 — 5 f^ormer L form.

— ^55 —^ S^^ ^en ättika 1. gaf den i distillation

ättika.

I— 2s6 — I blandadt L blandade.

— 2^ — II ledgångens yttersta L yttersta led^

gängens.
— 275 — 5 cortealis L corticalis.

— 278 — 30 ofullständig L ofullständigt bladlg.

— 28.^ — 12 syrgas 1. saltsyregas.

— 285 — ?2 octadrar L octaedrar.

— 28Ö — 2D kokas L distilleras.

— 298 — cncörema L enosorema*

— 31Q — 10 vinsyra L slcmsyra.
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35^ 4) 5> 6 I* bopa sig nu pSdetttkom «
i kiaft af samtnatihaiieafrKiidskapoQj odi atciien
vixer etc*

378 18 «» !• aeg.

382 — 23 conccntrcrat I. coftccntrerar.
*

429 ^ 4 Cruitshankl. Csuikåbåakk
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